INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sanok, z siedzibą w Sanoku przy
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, email: ug_sanok@gminasanok.pl

2. Wójt Gminy Sanok wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail:
iod@gminasanok.pl, lub tel.: (13) 46 565 79.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Sanok zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit c) ww. rozporządzenia, w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi
włóknistych oraz realizacji innych związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę powania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a następnie
przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej
w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Sanok na uprawę maku/konopi włóknistych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wydania zezwolenia.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania
na podstawie przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie o tym poinformowana(y).
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

