
Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego w gospodarstwie.

Zgoda na przetwarzanie danych

Ja  niżej  podpisany/na  wyrażam  zgodnie  z  art.  7  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO1 wyraźną i dobrowolną

zgodę na  przetwarzanie  i  zbieranie  moich  danych osobowych przez  Komisję  Gminną w

Osieku  w celu oszacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

i sporządzenia protokołu celem ubiegania się o pomoc ze środków publicznych.

 Zapoznałem/Zapoznałam się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych.

…………………………………..……………………...

(data, czytelny podpis rolnika składającego wniosek)

1. Administratorem Twoich danych jest: 
1) Komisja Gminna do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych

produkcji   na terenie gminy Osiek, z którą możesz się skontaktować na adres: Urząd Miasta
i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl

2) Wojewoda Świętokrzyski,  z  którym można się  skontaktować na adres:  Świętokrzyski  Urząd
Wojewódzki  w  Kielcach,  al.  IX  Wieków  Kielc  3,  25-516  Kielce  e-mail:
wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 12 66, 

2. Cel i podstawa przetwarzania danych:
1) Komisja  Gminna   dane osobowe przetwarza  w celu  oszacowania  zakresu i  wysokości  szkód

w gospodarstwie  rolnym  lub  dziale  specjalnym  produkcji  rolnej  zgłoszonej  szkody  i
sporządzenia  protokołu  z  oszacowania  szkód  umożliwiającego  ubieganie  się  o  pomoc  ze
środków publicznych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa 

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
art. 6 ust. 1 lit a RODO
2) Wojewoda  Świętokrzyski   przetwarza  Twoje  dane  w  zakresie  weryfikacji  protokołów  a  w

przypadku  szkód  przekraczających  30%  średniej  rocznej  produkcji  rolnej,  potwierdzania
protokołów  

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
§ 5 pkt 5 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu określonym w pkt 2 Twoje dane będą udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionym do odbioru danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (RODO)
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4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.
2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt.

5. W związku z przetwarzaniem przez Komisję Gminną Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
 prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych,

                           (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być     
                            zgodne  z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie 
                              oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji) 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
(Uwaga: pozytywne  rozpatrzenie  Twojego  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa,
na podstawie których odbywa się przetwarzanie), 

6. W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  Twoich  danych  osobowych  narusza  przepisy
Rozporządzenia,  przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.  

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie danych uniemożliwi
oszacowanie strat.

8. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


