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Na podstawie S 14 ust. 1 i ust. 2 Uchwaly Nr 1/2019

Krajowej Rady lzb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie szczeg6lowych zasad i trybu przeprowadzania

wybor6w do walnych zgromadzefi izb rolniczych Komisja

wzywa

czlonk6w lzby Rolniczej Wojew6dztwa t6dzkiego
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zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RozporzEdzeniem Parlamentu Europejskiego i RadY 2016/679

z dnia 27.04.201.6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych wyra2am zgodq na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu

rejestracji kandydata/ udziafu w wyborach jako kandydat przez lzbq Rolniczq Wojew6dztwa t 6dzkiego

z siedzibq w todzi przy ulicy P6lnocnej 27/29 jako administratora danych.

Rozumiem, i2 mam prawo wycofad ninie.iszq zgodq w dowolnym momencie. Rozumiem, 2e wycofanie

zgody nie wpiywa na zgodno6i z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zSody przed

jej wycofaniem.

Rozumiem, i2 moje dane osobowe bqdq przechowywane przez okres niezbqdny do

przeprowadzenia wybor6w do izb rolniczych. Po uptywie te8o okresu dane zostanq zniszczone.

Rozumiem, ie przystuguje mi prawo dostepu do tre6ci swoich danych osobowych, prawo ich

sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do

innego administratora.

Rozumiem, 2e na podstawie art.77 RozporcEdzenia mam prawo wnie6i skargq do organu

nadzorczego w przypadku przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z Rozporzqdzeniem

parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 .O4.2QL6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w

zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych.
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