
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), 

zwane dalej RODO informujemy , że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Hodowców i Producentów 

Trzody Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w Warszawie , ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, zwany 

dalej „Administratorem”; 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

polsus@polsus.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał z ogólnodostępnych źródeł, np. stron 

internetowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, adres służbowej poczty elektronicznej 

oraz dane adresowe pracodawcy, przetwarzane będą w związku z organizacją i udziałem w 

konferencji „Polska Wieprzowina Mięsem Bezpiecznym dla Konsumentów”, która odbędzie się 

w dniu 19.11.2019 r. w Warszawie, realizowanej w ramach zadania „Polska Wieprzowina 

Mięsem Bezpiecznym dla Konsumentów”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego, w celach związanych z: 

a. wysyłką zaproszeń na konferencję „Polska Wieprzowina Mięsem Bezpiecznym dla 

Konsumentów”; 

b. kontaktem w sprawach organizacyjnych; 

c. sporządzeniem listy obecności na potrzeby organizacyjne konferencji, a także w celu 

rozliczenia zadania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; 

d. kontaktu ze strony organizatora w celu ewentualnego potwierdzenia obecności w 

konferencji; 

e. przygotowaniem i wysyłką publikacji pokonferencyjnej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania sprawozdania z działań 

związanych z realizacją zadania „Polska Wieprzowina Mięsem Bezpiecznym dla Konsumentów” 

oraz rozliczenia zadania, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, w tym Krajowemu 

Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, któremu POLSUS jest zobowiązany udostępnić dane osobowe 

na potrzeby rozliczenia zadania, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pa, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO; 

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym 

profilowaniu. 
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