Nadleśnictwo Lubichowo

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI
EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH
Wypełniając obowiązek prawny, uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Nadleśnictwo Lubichowo informuje,
że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Lubichowo z siedzibą przy ul. Leśna
12; 83-240 Lubichowo; tel.: +48 58 58 85 323/ fax: +48 58 58 85 322 lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Nadleśnictwo Lubichowo przetwarza dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym poniżej
opisanymi celami przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), w tym w szczególności:
1. prowadzenie Księgi Ewidencji drogą elektroniczną oraz wpisów wynikających z treści § 23 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania
i znakowania tusz (Dz.U. 2005 Nr 61, poz. 548 ze zm.) za pośrednictwem portalu znajdującym się pod adresem
www: https://e-polowanie.pl
2. wykonanie zadań realizowanych na podstawie przepisów szczególnych, na podstawie ustawy Prawo łowieckie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.)
Zakres przetwarzanych danych
Nadleśnictwo Lubichowo przetwarza dane w zakresie wskazanym w § 24 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
(Dz.U. 2005 Nr 61, poz. 548 ze zm.), określającym obligatoryjny wzór Książki ewidencji.
Zakres danych:
● dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
● numer telefonu,
● dane adresowe,
● adres e-mail,
● funkcja w kole łowieckim,
● dane lokalizacyjne w momencie wykonywania polowania.
Ponadto, w związku z prowadzeniem Elektronicznej Książki polowań w serwisie e-polowanie.pl, przetwarzane są
dane: zapytania HTTP kierowane do serwera, co oznacza, że znane są Podmiotowi Przetwarzającemu publiczne
adresy IP, z których użytkownicy serwisu przeglądają portal, czas komunikacji z serwerem oraz nazwa stacji klienta.
W przypadku nie podania w procesie zakładania konta przez Użytkownika Serwisu e-polowanie numeru legitymacji
PZŁ, przetwarzany będzie numer PESEL.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Na podstawie podpisanej przez Nadleśnictwo Lubichowo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podmiotem przetwarzającym dane osobowe w ramach prowadzenia Książki ewidencji jest:
Venatu Z. Dolla, B. Standio, A. Zatwarnicka Spółka Jawna
z siedzibą przy ul. 8 Marca 10; 77-400 Złotów
Podmiot przetwarzający utrzymuje Serwis e-Polowanie.pl umożliwiający dokonywanie wpisów w księdze ewidencji
poprzez stronę WWW oraz aplikację mobilną.
Komu Nadleśnictwo Lubichowo udostępnia dane osobowe
Informujemy, że mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne w celu realizacji wyżej
wymienionych zadań. Dane będą przekazywane wyłącznie: naszym upoważnionym pracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, osobom upoważnionym na mocy umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz innym odbiorcom danych, w tym m.in: podmiotom świadczącym usługi w
zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją zadań, dostawcom usług, zwłaszcza:
teleinformatycznych, usług związanych z utylizacją i brakowaniem dokumentacji oraz innych nośników zawierających
dane osobowe, oraz innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego powszechnie prawa.
Ponadto, w myśl art. 42b ust. 1d ustawy Prawo łowieckie, Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące
informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania
indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań oraz okres archiwizacji dokumentacji,
zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla PGL LP, wynoszący 10 lat.
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Prawa osób, których przetwarzane dane dotyczą
W trybie art. 15-21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych czy prawo wniesienia sprzeciwu, o ile inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią
inaczej. Odnosi się to szczególnie do przepisów określonych w aktach prawnych stanowiących podstawę prawną do
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym zawsze w przypadku realizacji przez Administratora
zadań wynikających z jego obowiązków prawnych. Niepodanie danych uniemożliwi współpracę z Administratorem
i uniemożliwi dokonanie wpisu ewidencyjnego polowania.
Wszystkie dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w ramach korzystania z serwisu e-polowanie, są
wymagane do korzystania w pełni z funkcjonalności Elektronicznej Książki Polowań i są zgodne z wymaganiami
wpisów do Książki Polowań określonymi w ustawie Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku oraz Rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2018 roku.
Dodatkowe dane przekazywane podczas korzystania z serwisu e-Polowanie są dobrowolne i mają na celu
podniesienie bezpieczeństwa podczas polowania oraz usprawnienia przekazywania. Jeżeli osoba, której dane
dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to ma również prawo do cofnięcia tej zgody w każdym
momencie bez wpływu na wcześniej podjęte działania. W celu cofnięcia wyrażonej zgody, prosimy o kontakt:
lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG Europejski Obszar
Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej.
Profilowanie i zautomatyzowane decyzje przy przetwarzaniu danych
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Realizacja praw osoby, której dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia wniosku w związku z realizacją praw w trybie i zasadach
określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt
z nadleśnictwem: Nadleśnictwo Lubichowo ul. Leśna 12; 83-240 Lubichowo; tel.: +48 58 58 85 323/ fax: +48 58 58
85 322 lub mail: lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl (z adnotacją: dane osobowe).
Bezpieczeństwo Informacji
Nadleśnictwo Lubichowo jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki
bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe.
Nadzór nad przestrzeganiem prawa w zakresie ochrony danych osobowych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2;
00-193 Warszawa

