KARTA INFORMACJI O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z
ART. 13 i 14 RODO.
1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – dane kontaktowe.
1.1.

Administratorem danych osobowych, czyli w skrócie ADO, jest Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych z siedzibą w Toruniu.

1.2.

Dane kontaktowe ADO:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

1.3.
1.4.
1.5.

Nazwa:
Adres:
NIP:
KRS:
Telefon:
E-mail:
www:

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
879-209-41-84
0000052908
56 651 47 40
biuro@pigmiur.pl
www.pigmiur.pl

ADO nie powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD).
ADO przetwarza dane osobowe jako jedyny administrator. Nie przewiduje się
występowania współadministratora w rozumieniu art. 26 RODO.
ADO odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w Izbie.

2. Katalog praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2.1.

Prawo dostępu do danych osobowych

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które
przekażecie Państwo ADO, albo które ADO pozyskał od innej osoby. Aby skorzystać z tego prawa należy
wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na
wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
2.2.

Cele przetwarzania danych osobowych

ADO przetwarza dane osobowe w celu wspierania członków Izby i lobbowania na ich rzecz, wspierania
szkolnictwa rolniczego, w szczególności zawodów związanych z mechanizacją rolnictwa, promocji
rolnictwa, branży maszyn i urządzeń rolniczych oraz Izby, organizowania konkursów branżowych,
organizowania i uczestniczenia w branżowych wystawach, targach, konferencjach i innego podobnego
typu wydarzeniach, prowadzeniu działań marketingowych i statystycznych.
W zakresie celu „organizowanie konkursów branżowych” i „promocji Izby” mieści się także
przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów poprzez ich publikację na stronie
internetowej Izby i danego konkursu oraz w materiałach Izby, a także w branżowej prasie i innych
publikatorach.
2.3.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) (Dz.Urz.
UE L 119, s. 1) (RODO)

▪

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
danej osoby fizycznej;

▪

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych ze względu na
niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią. Interesem tym w przypadku przetwarzania danych
osobowych są działania marketingowe oraz statystyczne;

2.4.

Kategorie danych osobowych i źródło ich pochodzenia

ADO przetwarza następujące Państwa dane osobowe:
- dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, oraz dane dotyczące gospodarstwa, w tym upraw,
powierzchni gospodarstwa oraz hodowli.
- dane ADO pozyskuje bezpośrednio od osób, których dotyczą przy wykorzystaniu pisemnej ankiety
oraz od organizatorów grup rolników przy wykorzystaniu stosownego formularza.
2.5.

Kategorie odbiorców lub osób, którym dane są przekazywane

Dane będą przekazywane tylko w zakresie ściśle określonym celem, dla którego dane osobowe są
przetwarzane, przy czym każdy podmiot przetwarzający dane został zaznajomiony i zobowiązany do
przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz Polityki Ochrony Danych
Osobowych obowiązującej w Izbie.
Dane osobowe przetwarzane w Izbie będą przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom i innym
współpracownikom Izby oraz podmiotom współpracującym z ADO oraz w miarę potrzeby
uprawnionym organom.
2.6.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej, na zasadach wskazanych w RODO.
2.7.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego są
pozyskane – w każdym razie przez okres nie dłuższy aniżeli wynikający z przepisów obowiązującego
prawa.
2.8.

Żądanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja

Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących
Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym
na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
2.9.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak
w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania
dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie
pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty
elektronicznej ADO.

Przy czym wskazujemy, że prawo cofnięcia zgody nie będzie skuteczne wykonane, jeśli Państwa dane
będą przetwarzane także na innej podstawie prawnej (niż zgoda) wskazanej w pkt 2.3.
2.10.

Prawo wniesienia skargi

Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych
osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru – zaleca się, aby dokonać tego drogą pisemną,
listem poleconym.
2.11.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy
zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż niemożliwa będzie realizacja stosunku
prawnego lub faktycznego łączącego lub mającego łączyć Państwa z Izbą.
2.12.

Informacje o podmiocie, od którego pochodzą dane osobowe

Informujemy, że Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą przy
wykorzystaniu pisemnej ankiety oraz od organizatorów grup rolników przy wykorzystaniu stosownego
formularza.
2.13.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa
danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z poniższym
zastrzeżeniem.
Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w sytuacji, w której przetwarzanie danych
osobowych oparte jest również na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są
przetwarzane (zgodnie z pkt 2.3.). Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w
zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego
obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany
adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
2.14.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o
podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na potrzeby działań marketingowych i statystycznych.
Jeżeli dana osoba wniesie sprzeciw wobec działań marketingu bezpośredniego, danych osobowych
ADO nie będzie dalej przetwarzał do takich celów.
2.15.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to
dostarczyliście ADO.
Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze
strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać, aby ADO przesłał
wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.
2.16.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec
podstaw Państwa sprzeciwu, za wyjątkiem sprzeciwu wobec działań marketingu
bezpośredniego, co do którego sprzeciw Państwa jest bezwzględnie skuteczny.

