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     OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA  
W GDAŃSKU 

 
 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 9Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., (dalej „RODO”)  

informujemy, że: 

 
I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku z siedzibą przy ul. Na Stoku 48,                                      
80-874 Gdańsk, adres-mail: gdansk@schr.gov.pl, tel. 58 302 38 15. 
 

II.  Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać 
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  e-mail: 
iod.gdansk@schr.gov.pl 
 

III.  Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane są przez Administratora             
w celu:  
1) wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy-zlecenia wykonania badań; 
2) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,                          

w związku z realizowaniem zadań i ustawowych obowiązków Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku. 

 

IV.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
1) upoważnieni pracownicy Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej  w Gdańsku,  
2) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych                 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa (organy państwowe, w tym: 
organy administracji rządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy 
powszechne i administracyjne),  

3) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).            

V.  Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego w pkt. III celu przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
217) oraz Zarządzenia Nr 7/2008 Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Warszawie z dnia 05 listopada 2008r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
Kancelaryjnej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie oraz 
Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych z późn. zm.                                     

 

VI.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu:  

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
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3) prawo do usunięcia danych osobowych,  
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
5) prawo do przenoszenia 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. 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu musi być zgodne                                 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 

VII.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

VIII.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do realizacji umowy-zlecenia wykonania badań  w  Okręgowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej w Gdańsku.  
 

IX.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 
 

 


