
Klauzula informacyjna 
Podlaska Aukcja Jałówek Hodowlanych 

 
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 i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka z siedzibą w Jeżewie Starym 30 16-080 Tykocin. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj.  przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe 
i wizerunek (zdjęcia, nagrania filmowe, reportaże, publikacje) w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty 
przetwarzające). 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 
15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;  
 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO; 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO; 
 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu profilowaniu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań w tym uczestnictwo 
w Podlaskiej Aukcji Jałówek Hodowlanych w dniu 11-12-2022r. Podanie we wniosku danych osobowy 
w zakresie: numer telefonu /adres e-mali jest dobrowolne oraz równoznaczne z wyrażaniem zgody na ich 
przetwarzanie. 
 
W związku z powyższym, Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………………. 
       (imię i nazwisko) 
 
Zamieszkały ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       (adres) 

 

꙱ Tak, Wyrażam Zgodę      ꙱Nie, Nie Wyrażam Zgody 

       ………………………………………………………… 

                         Data i czytelny podpis Hodowcy 


