KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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 Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa
Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2. Kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

–

iod@podkarpackie.pl

,

telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al.
Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn.
„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

4. Na danych osobowych będą wykonywane w szczególności następujące
operacje:

zbieranie,

przechowywanie,

utrwalanie,

adaptowanie

organizowanie,
lub

porządkowanie,

modyfikowanie,

pobieranie,

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie
lub

niszczenie

w

zakresie

niezbędnym

do

realizacji

projektu

pn.

„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” oraz archiwizacja zgodnie z
przepisami prawa,

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
oraz regulaminów obowiązujących w ramach projektu pn. „Podkarpacka
Platforma Wsparcia Biznesu”,

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy

dotyczące

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
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Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.),

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w
myśl obowiązujących przepisów,

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację
inicjowanych przez Panią/Pana spraw w ramach projektu. W przypadku ich
niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,

9. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i
podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji gdy istnieje
podstawa prawna do tego typu działań lub umowa,

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych
Osobowych.
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