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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek 

informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane 

osobowe przetwarzane są przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 

z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków. Prosimy o zapoznanie się 

z niniejszą klauzulą informacyjną https://iz.edu.pl/rodo/ 

W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Państwa danych przez 

Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Panem Rafałem 

Andrzejewskim. Kontakt: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub tel-504976690. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia 

umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. 

Informujemy Państwa, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy 

Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, 

zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Rafał Andrzejewski, e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa Hodowcy/Posiadacza w 

realizacji Pakietu Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w 

rolnictwie programu  rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  a, b, c  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w 

szczególności ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 

96, poz. 618) . 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z 

którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, lub ochrony danych 

osobowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 

zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest 

niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane 

na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek 

dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO. 

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 

• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość 

pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 
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• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas 

konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych 

wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych, 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o 

usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego 

usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe 

przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków 

administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć 

wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość 

przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie 

przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek 

uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane 

są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany, 

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym 

momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub 

interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do 

zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.  

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania tego dokonano 

na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem ( np. w przypadku wizerunku) 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO. Przedmiotową skargę mogą kierować Państwo na adres: Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z celów 

wskazanych w pkt.3.  


