
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO  

W LUBANIU - 

- przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze 

informacyjnym do celów handlowych przez rolników z województwa pomorskiego  

 

 

Szanowni Państwo, 

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych w celu zamieszczenia 

informacji  o charakterze handlowym na stronie internetowej Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu (PODR) (www.podr.pl) 

jest Państwa świadomą zgodą na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych przez PODR”. 

 

Klauzula informacyjna RODO: 

 
Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: : 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn, e-mail: 
sekretariat@podr.pl 

2. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  zgodnie z treścią 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

3. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zamieszczenia informacji                         

o charakterze handlowym na stronie internetowej Administratora;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej 

Administratora www.podr.pl 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

- przez okres 60 dni, a po ich upływie usuwane  

- lub do momentu otrzymania dyspozycji od Pani/Pana dot. ich usunięcia; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych                    

w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7.3 ogólnego rozporządzenia                       

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych 

w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,                                   

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych  Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Lubaniu poprzez mail: iod@podr.pl 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również               

w formie profilowania. 
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