Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Giżycko odbywa się zgodnie z zarządzeniem
dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Klienci, którzy zakupują większe ilości drewna,
prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) sprzedaż odbywa
się poprzez Portal Leśno-Drzewny, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają
swoje oferty zakupu. Nadleśnictwa dodatkowo organizują przetargi na drewno w serwisie
www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
Klienci detaliczni Nadleśnictwa Giżycko posiada w sprzedaży drewno opałowe i
drobne ilości drewna użytkowego Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie
gotówkowej zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu.
W każdym leśnictwie Nadleśnictwa Giżycko jest możliwość samodzielnego
wyrobienia i zakupienia drobnicy czy trzebionki opałowej w atrakcyjnych cenach (drewno
PKN) według lokalnie ustalonych zasad. Nadleśnictwo Giżycko w okresach
przedświątecznych sprzedaje także świąteczne choinki.
Sprzedaż dokonywana jest najczęściej za pomocą asygnaty według zasad przyjętych
dla sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Giżycko Gajewo, ul. Dworska 12, 11500 Giżycko zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 87 429 98 65, e-mail:
gizycko@bialystok.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych są warunki sprzedaży i wywozu drewna na asygnaty, faktury i kwity
wywozu do odbiorców detalicznych (konsumentów) i klientów portali leśnych (przedsiębiorców) –
umowa cywilnoprawna.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
5. Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes
realizowany przez Administratora Danych, o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom, z których usług Administrator Danych
będzie korzystał w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach
przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy . Osoba,
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych
osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

