
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

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 (dalej „RODO”), informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorska Izba Lekarsko-
Weterynaryjna w Szczecinie; adres: 70-450 Szczecin, ul. Wielkopolska 32/U3; tel./faks 
91 488-06-26; e-mail: zachizba@send.pl; reprezentowana przez lek. wet. Przemysława 
Jurczyka – Prezesa Rady. 

 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonych prawem zadań 
organów samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, stosownie do rodzaju realizowanego 
zadania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz lit. e RODO, które to zadania wynikają w 
szczególności z: 

1) ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479); 

2) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 
2017 r. poz. 188, z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646); 
5) aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w pkt 1-4 oraz aktów wydawanych 

przez organy samorządu zawodowego lekarzy weterynarii. 
 

3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. 

 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania wskazanych w ust. 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia 
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne 
rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z 
przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. 
 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są 
Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody). 
 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
 


