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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - 
Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do 
korespondencji: 24-100 Puławy ul. Partyzantów 57, e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl, 
tel.81 8893000, fax: 81 8862595. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty 
elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 
Instytucie Badawczym (art. 6 lit. c RODO), związanego z wyjaśnieniem zgłoszonej 
informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa w kontekście związanym z pracą, 
wynikającego z przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 
20.10.2020, str. 1). 

4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych w związku z otrzymanym 
zgłoszeniem. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 oraz w 
rezultacie ustaleń postępowania wyjaśniającego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być wyłącznie podmioty określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach 
prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia 
zgłoszenia, chyba że do trybu postępowania wyjaśniającego będą mieć zastosowanie 
odrębne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości w trybie 
przewidzianym przez przepisy implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1). 

9.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

10. Siedziba Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 
jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie 
usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami 
zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa.  

11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora 
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 


