
Załącznik nr 4  

do zarządzenia nr 57/2021  

Dyrektora COBORU 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych 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 osobowych RODO), informuje się, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek 

Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, Słupia Wielka 

34, 63-022 Słupia Wielka, tel.: 61 285 23 41 do 47, mail: 

sekretariat@coboru.gov.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w COBORU p. Hanna Wata, z którą kontakt 

możliwy jest: – pisemnie na powyższy adres lub e-mail: iod@coboru.gov.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej z 

COBORU umowy cywilnoprawnej dotyczącej odpowiednio zbycia 

nieruchomości (lub ich części) stanowiących własność COBORU i podjętych na 

Pana/Pani wniosek działań ją poprzedzających oraz w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przestrzegania przepisów prawa, w szczególności 

statystycznych, archiwalnych.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie COBORU.  

5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 

ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wymienionego celu w pkt 3, a po jego zakończeniu przez okres zgodny 

z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)   

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych.  

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu 

podmiotom trzecim poza sytuacjami określonymi przepisami prawa.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
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