Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez
z siedzibą przy ul. Bema 15, w Łobzie (kod pocztowy:73-150), tel 091 397 40 64,
adres e-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator)
2. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie czynności niezbędnych do
realizacji sprzedaży drewna lub leśnych produktów niedrzewnych, a także do podjęcia działań
zmierzających do takiej sprzedaży.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) realizacja czynności niezbędnych do wykonania sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO);
2) niezbędność, do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadniających interesów
realizowanych przez Administratora, a w szczególności:
a) administracji wewnętrznej Administratora - dane statystyczne, raportowanie
i dokumentowanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z transakcji
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Informuję, iż Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do własnych danych osobowych;
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz do ich przenoszenia.
4. Informuję o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania
sprzedaży; konsekwencję niepodania danych osobowych stanowi brak możliwości zrealizowania
transakcji.
6. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane na żądanie organu
publicznego, upoważnionego z mocy prawa, w związku z podejmowanymi przez ten organ
czynnościami.
7. Administrator Pani/Pani danych osobowych nie będzie przekazywał ich do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy
sprzedaży, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych
roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą
umową;
Administrator

