
Obowiązek informacyjny 

(realizacja zadań i kompetencji organów WILW) 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 

której przedstawicielem w tym zakresie jest Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej lek. wet. Marek Mastalerek. Kontakt: e-mail: wilw@wilw.waw.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Michał Piechota. Kontakt: e-mail: 

inspektor@wilw.waw.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja – wynikających z przepisów prawa – zadań 

i kompetencji przez organy Admiratora. Zadania i kompetencje organów 

Administratora wynikają w szczególności z: ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o 

zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych; ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt; ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. 

4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 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).  

5. Przetwarzanie przez Administratora dane są w pełni chronione przed dostępem 

nieupoważnionych osób trzecich i nie są przekazywane osobom trzecim. 

6. Przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim wiąże się z realizacją 

obowiązków ustawowych lub wiąże się z realizacją władzy publicznej, nie wymaga 

zgody. 

7. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych 

danych jest niezbędne dla zadań i kompetencji przez organy Administratora, w tym w 

szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa 

prawna, w razie konieczności obsługa pocztowa. 

8. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c 

Rozporządzenia do momentu gdy będzie to konieczne dla realizacji jego, wynikających 

z przepisów prawa, zadań i kompetencji.  

9. Jeżeli w danej sytuacji RODO to dopuszcza, to osoba której dane dotyczą ma prawo do 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. 

10. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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