
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu 

nawiązania kontaktu. 

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO  

Zgodnie z 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 

04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, iż: 

 Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, 

ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89 

 W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 

Danych Renata Ferek, e-mail: uslugiodo@gmail.com 

 Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu 

nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. a 

RODO. 

 Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania 

przesłanego za pomocą formularza kontaktowego będą pracownicy Centrum 

Informacji Turystyczno-Kulturalnej, którym administrator polecił przetwarzanie 

danych, podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania 

informatycznego administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub do czasu 

wycofania zgody. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

 Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. 
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