Załącznik do Zarządzenia nr 2/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków
z dnia 14.01.2022 r.

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Sieraków
Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Sieraków odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 57
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023.
1.
2.

Ceny drewna określa cennik detaliczny wprowadzony Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków.
Sprzedaż detaliczna drewna jest prowadzona za gotówkę, poprzez płatność kartą lub po dokonaniu
przedpłaty na konto bankowe nadleśnictwa.
3.
Przedmiotem sprzedaży detalicznej jest drewno: małowymiarowe pozyskane kosztem nabywcy,
drewno opałowe oraz pozostałe sortymenty zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi
określonymi w Zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
4.
Do sprzedaży detalicznej przeznacza się drewno będące aktualnie na stanie magazynowym leśnictw.
5.
Dla surowca będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej wprowadza się minimalny okres 3 dni
roboczych pomiędzy przychodem (odnotowaniem na magazynie nadleśnictwa) a sprzedażą.
W terminie krótszym sprzedaż może odbywać się po dokonaniu kontroli przez osoby upoważnione
lub za zgodą nadleśniczego lub zastępcy nadleśniczego. Drewno to podlega kontroli na gruncie przez
odpowiednie służby zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej.
6.
Sprzedaż drewna odbywa się wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa w godzinach od 8.00 do 14.00.
7.
Termin wydania i wywozu zakupionego drewna z lasu ustala się na 14 dni od dnia zakupu. Wywóz
surowca drzewnego dla odbiorców detalicznych odbywać się będzie:
•
środy, czwartki z obrębu Sieraków
•
czwartki, piątki z obrębu Bucharzewo Sierakowskie
8.
Po upływie terminu wywozu administracja LP nie odpowiada za zakupiony surowiec, a kupujący nie
może rościć do sprzedającego pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet
całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
9.
Potwierdzeniem odbioru drewna przez Kupującego, jest odnotowany przez leśniczego na
dokumencie rozchodowym wydatek drewna – (data wydania, ilość drewna oraz podpis wydającego).
10.
W razie braku możliwości wywozu w oznaczonym terminie, kupujący winien zgłosić się do leśnictwa
o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał,
a kupujący nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub
nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu itp.
11.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków,
reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą
elektroniczną na adres e-mail sierakow@poznan.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 61 2952065 lub tradycyjną
pocztą na adres wskazany powyżej.
2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail iod@comp-net.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. b, c i f 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 (RODO) w celu:
a. umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach internetowych, poprzez
rejestrację w „Centralnej kartotece kontrahentów, realizację zakupów z wykorzystaniem portalu „e-drewno.pl” oraz
Portalu Leśno-Drzewnego,
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b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
d. realizacji warunków detalicznej umowy sprzedaży drewna.
Dalsze przechowywanie lub przetwarzanie danych (po wywiązaniu się przez strony z warunków umowy) możliwe jest
jedynie w celach statystycznych i archiwalnych.
4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do
wykonywania ustawowych zadań Administratora, w tym mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Ma Pan/Pani prawo do:
a. dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
c. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przewarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d. żądania ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
e. przenoszenia danych – ma zastosowanie, jedynie gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez
osobę, której dane dotyczą, lub umowy, której jest stroną oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub
f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani
do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy
już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa
interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi
Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie danych osobowych wymaganych
przepisami prawa i jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych w/w
przepisami prawa, Administrator nie zawrze umowy na sprzedaż drewna, sadzonek lub nasion.
10) Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Realizując
wymogi 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), zwanym dalej: RODO, informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
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