Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE RODO
do zapytania ofertowego z dnia 08.07.2019 r. na produkcję i emisję filmów promocyjnych
W związku z 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 chcemy Państwa zgodnie
z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016).
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podkarpacka Regionalna Organizacja
Turystyczna z siedzibą ul. Grunwaldzka 2, 35 – 068 Rzeszów.
2. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej:
prot@prot.rzeszow.pl oraz telefonem 17 852 00 09.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzania celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych
Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie
umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych
umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową,
księgową oraz obsługa informatyczna.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji.
6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w
dowolnym momencie.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu
przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia
transakcji.
8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

