OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – korespondencja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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), zwanego „RODO” informuje, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki
Bród 4, 16-506 Giby, tel.: 87 51 65 203, e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl, zwane
dalej Administratorem.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się
z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego obiegu
korespondencji wpływającej oraz wypływającej z Nadleśnictwa, zawierającej wnioski,
skargi oraz dotyczącej spraw bieżących, jak również realizowanie zadań publicznych
w kontekście dostępu do informacji publicznej czy udzielaniu informacji na temat ochrony
środowiska.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
4.1.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, tj.: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej oraz aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Lasach Państwowych,
4.2.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią.
5. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora, jako wsparcie podmiotów prawnych i doradczych oraz
ochrona praw administratora.
6. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane
dotyczą, informujemy, iż:
6.1.
Pozyskiwane mogą być między innymi następujące kategorie danych: imiona,
nazwisko, adres korespondencyjny i zamieszkania, adres email, telefon, data
urodzenia.
6.2.
Dane mogą pochodzić od osób zgłaszających skargę bądź składających
wniosek.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak
również innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne czy doradcze na
rzecz Administratora.
8. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania
danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania
danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z przepisów prawa oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem odpowiedzi
na złożony wniosek, skargę lub inną korespondencję.
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

