Klauzula informacyjna dla pomocnika rolnika dotycząca przetwarzania danych
osobowych (pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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, dalej RODO), informuję, iż:
1. Administrator danych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa,
którą reprezentuje Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

2.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl
poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190,
00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”,

3.

3. Cele przetwarzania danych

realizacja przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników i zadań
zleconych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie:
a)

b)

realizacji zadań związanych z obsługą
ubezpieczenia
zdrowotnego
pomocników
rolnika, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję
płatnika składek na ubezpieczenie,
gromadzenia i aktualizowania danych osób
znajdujących się w ewidencji;

3.

4. Podstawa przetwarzania danych

na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO lub,
w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii
danych osobowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h
RODO,

4.

5. Kategorie odnośnych danych osobowych:

5.

6. Prawnie uzasadniony cel realizowany przez
administratora (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

a) Imię i nazwisko
b) numer PESEL
c) seria i numer paszportu
d) seria i numer dokumentu podróży
e) obywatelstwo
f) data urodzenia
nie dotyczy

6.

7. Odbiorcy danych

7.

Czy dane będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym
podmioty, które świadczą usługi na rzecz Kasy oraz
podmioty, które przetwarzają dane osobowe na
podstawie umów zawartych przez Kasę.
tylko w przypadku obowiązku wynikającego
z przepisów prawa; w przypadku przekazania
Pani/Pana danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej może Pani/Pan uzyskać kopię
przekazanych danych osobowych w siedzibie
jednostki organizacyjnej Kasy, która dane przekazała
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8.

Okres, przez który będą przetwarzane dane
osobowe

9.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

10. Z czego wynika konieczność podania danych
osobowych oraz czy osoba, której dane dotyczą,
jest zobowiązana do ich podania

okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w
punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym
przez
przepisy
powszechnie
obowiązującego prawa;
a) żądania dostępu do danych osobowych, w tym
otrzymania kopii ich treści
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
d) żądania usunięcia przetwarzanych danych
osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania nie
jest obowiązek prawny
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
f) prawo do wycofania w dowolnym momencie
zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, które przekazano na podstawie
zgody (np. dodatkowych danych takich jak adres
e-mail lub numer telefonu do kontaktu) – nie ma
to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych;
przepisy prawa wskazane w rubryce 3, podanie
danych jest niezbędne w celu realizacji ustawowych
zadań

11. Źródło pozyskania danych osobowych:

rolnik zgłaszający pomocnika rolnika do
ubezpieczenia

12. Czy dane osobowe będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podawania decyzji, w tym
profilowania

nie
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