
Załącznik nr 3 

INFORMACJA ADMINISTRATORA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informuję, że: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (tzw. RODO) administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, 
jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Końskich, adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 

Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Ariel Drabarek. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy ul. Kielecka 5, 26-

200 Końskie, email: iod@piwet.konskie.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez organ w celu 

rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot postępowania administracyjnego 

prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich jako organ 
I instancji. Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazania 

uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza organami władzy 

publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. Administrator 
Danych Osobowych nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych 

osobowych w celach innych niż wskazany w zdaniach poprzedzających, gdyby 

jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych 
danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/y.     

 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi ustawa z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2096 z późn. zm 

 
5. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

a.       dane identyfikacyjne, 

b.       dane adresowe, 
c.       dane publiczne rejestrowe 

6. Strona postępowania ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb 
której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co 

najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu. 



7. Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, dotyczącej 

niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00. 

8. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, 

podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy 

na podstawie przepisów prawa. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter 

obowiązkowy. 

10. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez 

rozpoznania, w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie wniosku 

strony. 

11. Administrator Danych Osobowych nie przewiduje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

12. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 


