
Klauzula informacyjna dla uczestników uroczystości ,,Złoty Kłos” 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Naukowo –Techniczne 
Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie  przy ulicy 
Czackiego 3/5, zwane dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania moich 
danych osobowych. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uroczystości ,,Złoty Kłos” tj. w celach 
statystycznych, archiwalnych i historycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.c Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W pozostałych 
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony . 
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów    
powszechnie obowiązującego prawa; 
- inne podmioty, które na podstawie stosownych zobowiązań SITR ZG, FSNT NOT. 
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- przenoszenia danych, 
- wniesienia sprzeciwu,  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania. 
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, to znaczy żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w 
podobny sposób na nią podobnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną 
decyzją. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

……………………………………………                                                                     …………………………………………………… 

                    Data                                                                                                                          Podpis 


