
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą 

w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu:  

 udostępniania informacji publicznej, 

 obsługi medialnej (dot. wyłącznie przedstawicieli mediów), 

3) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są 

Pani/Pana dane osobowe,  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach lub na podstawie przepisów 

prawa, 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwi realizację zadań wskazanych w 

pkt 2. 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

 sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,  

 ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po 

ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, 

8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym 

z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza 

Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji 

międzynarodowej. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub  pytań w zakresie przetwarzania danych 

osobowych w ramach udostępniania informacji publicznej oraz obsługi medialnej może się 

Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie 

Wojewódzkim w Rzeszowie:  

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 

2) telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07,  

3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.  

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 

w Rzeszowie. 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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