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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, RODO). 

 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaska Regionalna Organizacja 
Turystyczna z siedzibą ul. Kilińskiego 16, 15 – 089 Białystok. 

2. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej:  
iod@podlaskie.it oraz telefonem +48 85 653 77 97. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.  
Celem przetwarzania jest realizacja przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” przedmiotem 
którego jest propagowanie i podejmowanie działań na rzecz edukacji turystycznej poprzez 
wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych przez szkoły podstawowe z 
województwa podlaskiego. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu 
prowadzenia sprawozdawczości oraz w celach statystycznych i archiwalnych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana 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, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna. 

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego 
zostały zebrane. 

6. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, w zakresie przewidzianym przez RODO  
i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Może to Pan/Pani zrobić 
jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie niniejszych danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

8. Dane osobowe pochodzą z wniosków o wsparcie organizacji wycieczki w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia pn. „Poznajemy Podlaskie”. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną 
 

 
 

.................................................................. 
       /data i podpis/  


