
Umowa Nr …………  

 

zawarta w dniu  ………….. 20.… roku  w  ………………………………………. pomiędzy, 

 

Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Żurawiej 22, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000112165, NIP 527-240-66-93, REGON 011149274 reprezentowaną przez: 

Pana Sebastiana Muchę – Dyrektora  Centrum Genetycznego PFHBiPM, z siedzibą 

w Poznaniu (60-529) przy ul. Dąbrowskiego 79A, uprawnionego do reprezentowania 

podmiotu zgodnie z pełnomocnictwem nr K.121-23/2021 z dnia 27.04.2021 roku; zwaną dalej 

Polską Federacją, 

a 

GDY OSOBA FIZYCZNA 

Nazwa……………………………..…………………………………………………………..  

………………………………..………………………………………………………………. 

Adres………………………………..………………………………………………….…….. 

zwanym dalej Hodowcą   

 

 

GDY FIRMA 

Firmą……………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………..……………………………. 

wpisaną do rejestru ………………………………….pod nr KRS ……………………………... 

NIP …………...………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………………………………………………… 

W przypadku, gdy podpisuje Właściciel  

reprezentowaną przez: 

………………………………..…………………………………………………………………. 

W przypadku, gdy podpisuje nie Właściciel tylko np. pełnomocnik 

reprezentowaną przez: 

………………………………..…………………………………………………………………. 



uprawnionego do reprezentowania podmiotu zgodnie z pełnomocnictwem 

………………………………..…………………………………………………………………. 

zwanym dalej Hodowcą 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Hodowcy będącemu pod oceną wartości 

użytkowej bydła aplikacji internetowej stanowiącej własność Polskiej Federacji, służącej 

w szczególności do gromadzenia danych rejestrowanych w trakcie korekcji racic i innych 

cech, zwanej dalej Aplikacją.  

2. Hodowca oświadcza, że jest właścicielem obory/obór bydła, objętej/ych oceną wartości 

użytkowej i oznaczonej/ych numerem  __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

 

3. Hodowca po zawarciu niniejszej umowy i podaniu adresu e-mail otrzymuje od Polskiej 

Federacji indywidualny login umożliwiający korzystanie z Aplikacji. 

4. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy, Hodowca udostępnia następujące dane zawarte 

w Załączniku Nr 1. 

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 Hodowca zobowiązuje się 

do przesłania aktualnych danych. Aktualizacja danych winna mieć formę pisemną wysłaną 

na adres: korekcja@cgen.pl lub na adres do korespondencji Centrum Genetycznego 

PFHBiPM. 

§ 2. 

1. Hodowca wyraża zgodę: 

1) na korzystanie w swoim stadzie z Aplikacji, o której mowa w § 1 ust. 1, 

2) na gromadzenie poprzez Aplikację danych dotyczących zdrowotności racic i zabiegów 

korekcji racic wykonywanych w stadzie przez korektora, o którym mowa w pkt. 4, 

3) na udostępnienie danych z systemu Symlek dotyczących wyników użytkowości jego 

stada, w zakresie niezbędnym do efektywnego działania Aplikacji i przetwarzanie tych 

danych przez Polską Federację, 
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4) udostępnienie danych zawartych w Aplikacji korektorowi, któremu nadał prawa 

dostępu. 

2. Hodowca ma prawo: 

1) decydować za pomocą Aplikacji lub też na podstawie pisemnego upoważnienia, 

który korektor mający podpisaną umowę z Polską Federacją może korzystać 

z Aplikacji w jego stadzie, a który takie prawo utracił, 

2) wglądu w zgromadzone w Aplikacji dane dotyczące wyników korekcji oraz zestawień 

pokorekcyjnych, o których mowa w ust. 3 dotyczących jego stada, 

3) wprowadzać przy użyciu Aplikacji informacje dotyczące zwierząt, których jest 

właścicielem, 

4) tworzyć w Aplikacji konta podrzędne do swojego konta podając: nazwę i e-mail. 

3. W wyniku wprowadzania danych z korekcji i leczenia racic za pomocą Aplikacji:  

1) udostępniane są informacje historyczne dotyczące danej krowy: przeprowadzonych 

korekcji, zdiagnozowanych schorzeń oraz przebiegu leczenia, 

2) generowane jest zestawienie pokorekcyjne, które zawiera wykaz krów, 

u których przeprowadzono korekcję wraz ze zdiagnozowanymi schorzeniami 

i podjętymi działaniami interwencyjnymi. 

§ 3. 

1. Polska Federacja ma prawo: 

1) wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane w szczególności w celu prowadzenia 

monitoringu zdrowotności racic, do badań naukowych i prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych, oraz obliczania wartości hodowlanej. Dane te mogą być również 

wykorzystywane po rozwiązaniu umowy z Hodowcą,  

2) zaprzestać utrzymywania Aplikacji, o czym poinformuje Hodowcę z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem. 

2. Polska Federacja w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Hodowcy wglądu poprzez Aplikację w zgromadzone dane dotyczące jego 

krów w stadach, o których mowa w § 1 ust. 2, 

2) nie odsprzedaży zgromadzonych danych dotyczących stad Hodowcy bez jego pisemnej 

zgody. 

3. Polska Federacja oświadcza, że dane zebrane w stadzie Hodowcy za pośrednictwem 

Aplikacji nie zostaną udostępnione żadnej stronie trzeciej w formie, która umożliwiałaby 



identyfikację stada, w którym dane te zostały zebrane bez jego pisemnej zgody 

z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy. 

4. Polska Federacja ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie prawidłowości działania 

Aplikacji. Odpowiedzialność za wszelkie zabiegi korekcji racic prowadzone 

w gospodarstwie Hodowcy, ponosi korektor, o którym jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.  

§ 4. 

Usługi wynikające z niniejszej umowy są wzajemne i mają charakter względem siebie 

ekwiwalentny.  

§ 5. 

1. Na podstawie 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) dalej 

„RODO” informujemy: 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP 

527-24-06-693, nr KRS: 0000112165.  

2) Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: 

daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie – wysyłając list na adres siedziby administratora 

[z dopiskiem „Ochrona danych”]. 

3) Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej www.pfhb.pl/rodo - plik pdf „Informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych dla Hodowcy w ramach projektu „CGen korekcja”.  

2. Na podstawie dodatkowej pisemnej zgody Hodowcy na przetwarzanie danych osobowych, 

Polska Federacja ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach i w zakresie określonym 

w treści wyrażonej dodatkowej zgody.  

3. Formularz zgody Hodowcy na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik Nr 2 

do niniejszej umowy. 

4. Hodowca zobowiązany jest w ciągu 7 dni poinformować Polską Federację o wszelkich 

zmianach danych jego dotyczących, a w szczególności tych, które zmieniają treść umowy. 

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

http://www.pfhb.pl/rodo


2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rezygnacji Hodowcy 

z usług oceny wartości użytkowej bydła z datą rejestracji w systemie SYMLEK informacji 

o ubyciu obory spod oceny. Rezygnacja powoduje utratę dostępu do Aplikacji, a tym 

samym do danych zarejestrowanych poprzez Aplikację. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Polską Federację warunków określonych w § 3 ust. 2 

i 3 Hodowcy przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2. 

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie w formie 

aneksu, pod rygorem nieważności. Zmiany załącznika nr 1 i 2 do niniejszej Umowy nie 

wymają formy aneksu. 

6. W sprawach, których umowa nie reguluje, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 ………………………………..    …………………………… 

              Polska Federacja                                                                Hodowca 

  



Załącznik Nr 1 do umowy nr………… 

między Polską Federacją Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka  

a……………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………… 

z dnia ………………………………………. 

 
OSOBA FIZYCZNA 

 

1. Nazwa…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

FIRMA (w przypadku osób fizycznych – nie dotyczy) 

 

1. Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko właściciela………………………………………………………………………… 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Numer telefonu…………………………………………………………………………………….. 

2. Adres e-mail do kontaktu……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres e-mail do utworzenia konta w Aplikacji (jeśli inny niż powyżej)…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

4. Adresy e-mail do utworzenia kont pracowniczych w Aplikacji:…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………… 

(data, podpis) 



Załącznik Nr 2 do umowy nr…………………… 

między Polską Federacją Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka  

a………………………………………………….

…………………………………………………… 

…….…………………………………………...…

………………………………………………....... 

z dnia …………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE HODOWCY  

W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Polską Federację Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie (dalej: PFHBiPM) moich danych osobowych, 

tj.: imienia i nazwiska, miejscowości, wizerunku, numeru obory, w celu prowadzenia 

działalności publicystycznej, edukacyjnej, marketingowej, informacyjnej, promocyjnej 

i reklamowej: 

 

❑       ❑ 

          TAK                                   NIE 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne 

oraz, że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także o pozostałych 

kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych na stronie internetowej 

www.pfhb.pl/RODO plik pdf „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Hodowcy 

w ramach projektu „CGen korekcja”. 

 

Mam świadomość możliwości wycofania wyżej wskazanej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym 

momencie, poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: korekcja@cgen.pl.  

 

 

 

………………………………. 

Data, czytelny podpis 

 

http://www.pfhb.pl/RODO
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UPOWAŻNIENIE 

 

 

W związku z zawartą umową nr ………………………… z dnia ……………………………... 

na udostępnienie Hodowcy będącemu pod oceną wartości użytkowej bydła aplikacji 

internetowej służącej w szczególności do gromadzenia danych rejestrowanych w trakcie 

korekcji racic i innych cech, której właścicielem jest Polska Federacja Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka, wypełniając postanowienia § 2 ust. 2 pkt 1, ja niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………...…………………………………………………………………………………….... 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

informuję, że będę współpracował z korektorem 

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko lub login lub nazwa firmy lub login właściciela), którego niniejszym 

upoważniam do dostępu, wprowadzania i modyfikacji danych dotyczących mojej obory/obór 

objętej/ych oceną wartości użytkowej i oznaczonej/ych numerem: 

 __  __ - __  __  __  __  __  __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __  __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

__  __ - __  __  __  __  __  __  __ - __  __  __  __  __ __  __ - __  __  __  __  __ 

w celu realizacji Umowy.  

Upoważnienie to jest ważne do odwołania. 

 

 

 

 

.………………………   ………………............ 

Data, miejscowość  czytelny podpis (pieczątka) 

  



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Hodowcy 

w ramach projektu „CGen korekcja”  
 
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.1 (dalej „RODO”) Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
z siedzibą w Warszawie (dalej: „PFHBiPM” lub „administrator”), przekazuje następujące 
informacje związane z Pani/Pana danymi osobowymi.  
 
I. Administrator danych osobowych 
 
Administratorem Pani/Pana danych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka z siedzibą w Warszawie (dalej: PFHBiPM), ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP: 527-
24-06-693, nr KRS: 0000112165.  
 
Z administratorem danych może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres mailowy: 
daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie – wysyłając list na powyższy adres siedziby 
administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”]. 
 

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
 
Pani/Pana dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami 
w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych następuje z uwagi 
na fakt, iż jest to niezbędne do: 
 

1. działań zmierzających do zawarcia umowy poprzez wysłanie przez Panią/Pana do 

administratora formularza „Dołącz” znajdującego się na stronie 

https://www.cgen.pl/korekcja/dolacz/, wyrażając w ten sposób zamiar dołączenia do 

projektu „CGen korekcja” prowadzonego przez Centrum Genetyczne, które jest 

jednostką organizacyjną PFHBiPM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO); 

 

2. wykonania postanowień umowy w ramach projektu „CGen korekcja”, na udostępnienie 

aplikacji służącej w szczególności do gromadzenia danych rejestrowanych w trakcie 

korekcji racic i innych cech (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 

3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, które polegają na 

realizowaniu celów informacyjnych, archiwizacyjnych, analitycznych i statystycznych, 

a także z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego oraz 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

  

4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na: 

prowadzeniu monitoringu zdrowotności racic, do badań naukowych, prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych, obliczania wartości hodowlanej jak również polegających na 

konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego 

działalnością tj. w przypadku kontaktowania się z administratorem drogą telefoniczną, 

e-mailową lub w tradycyjnej korespondencji, w sprawach niezwiązanych z zawartą 

umową lub świadczonymi usługami (podstawą prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających 

z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: 

 
1 Rozporządzenie 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), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1-88. 

mailto:daneosobowe@pfhb.pl
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art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

6. w zakresie określonym w treści wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, np. w celu przetwarzania danych osobowych w materiałach 

publicystycznych, edukacyjnych, marketingowych, promocyjnych, informacyjnych lub 

reklamowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). 

 
III. Odbiorcy danych osobowych 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

1. podmioty świadczące dla administratora usługi: 

płacowe; księgowe; informatyczne; wydawnicze; prawne; drukarskie; kurierskie; 

korektorom i ich pracownikom współpracującym z administratorem 

2. podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie monitorowania 

zdrowotności racic, w tym w zakresie badań naukowych i prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych, obliczania wartości hodowlanej; 

3. podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

administratora; 

4. w przypadku udzielenia zgody, o której mowa w punkcie II ust. 6 Pani/Pana dane mogą 

zostać udostępnione publicznie np. poprzez publikację w branżowej prasie, na 

branżowych stronach internetowych. 

 
IV. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

 
PFHBiPM nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

 
V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych wyżej, tj.: 
 

1. Przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy od momentu przesłania przez Panią/Pana 

danych w wypełnionym formularzu rejestracyjnym, chyba że przed upływem tego 

okresu zażąda Pani/Pan ich usunięcia, lub wyrazi zgodę na ich przetwarzanie przez 

dłuższy czas; 

 

2. W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej 

przy zawieraniu Umowy na udział w projekcie „CGen korekcja” - do czasu cofnięcia tej 

zgody; 

 
3. W przypadku zawarcia umowy z PFHBiPM w ramach projektu „CGen korekcja” 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, 

a także po zakończeniu ich realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych 

roszczeń; 

 

4. W zakresie przetwarzania niezbędnego dla realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów administratora danych osobowych wymienionych w pkt II - do momentu ich 

zrealizowania lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego 

przetwarzania tych danych. 

 

 
 



VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

PFHBiPM zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) 

- w przypadku gdy: 

1) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

2) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych, 

3) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i 

nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

4) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

5) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy: 

1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

3) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - 

do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych - w przypadku gdy: 

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz 

2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją, gdy dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

administratora; 

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim 

udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez PFHBiPM narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 



Osobowych. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
 
Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak 
ich niepodanie uniemożliwi przystąpienie do projektu „CGen korekcja”. Podanie danych 
osobowych w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody jest dobrowolne a ich niepodanie nie 
wpływa na kwestie związane z umową, przy czym niepodanie tych danych uniemożliwi 
realizację celu określonego w treści wyrażonej zgody. 
 
VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  
 
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym 

do profilowania. 

 


