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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA  SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

 

Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej, 

adres: Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34 

2) z Inspektorem ochrony danych w urzędzie  miejski w  Dabrowie Tarnowskiej można się 

skontaktować poprzez pocztę elektroniczną:  iod@dabrowatar.pl lub pod numerem 

telefonu: tel.: (14) 642-27-75  lub listownie na podany powyżej adres administratora 

danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  oszacowania zgłoszonych szkód, 

powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwie rolnym 

oraz sporządzenia protokołu Komisji z szacunku szkód, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a 

oraz c RODO oraz Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.);  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie  zawartej umowy 

powierzono przetwarzanie danych osobowych; dokumentacja z zakresu szacowania 

szkód w Pani/Pana gospodarstwie rolnym, po sporządzeniu protokołu komisji zostanie 

przekazana do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie celem weryfikacji 

i potwierdzenia przez Wojewodę Małopolskiego zakresu i wysokości powstałych szkód.* 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania treści swoich danych, 
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c) ograniczenia przetwarzania. 

7) W przypadkach określonych przepisami prawa mają Państwo również prawo do: 

a) przeniesienia danych do innego administratora,  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych.  

8) Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej 

dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają 

archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa. 

9) Pani/Pana dane będą przechowywane w urzędzie gminy/miasta przez okres czasu 

określony w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentów. 

10) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu 

szacowania szkód. Jeśli danych tych administrator nie będzie posiadał, nie będzie mógł 

Pani/Pana sprawy rozpatrzyć;  

12) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie 

będą podlegać profilowaniu. 
 

 

_____________________________________ 

 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 

 

 


