KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAPIS NA NEWSLETTER

Stosownie do postanowień 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)
niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Podkarpackie
Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej PCI) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila
Lenartowicza 4, 35 – 051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.
2. Kontakt z ADO jest umożliwiony poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy:
biuro@pcinn.org oraz poprzez kontakt telefoniczny: +48 507 836 617.
3. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych. Kontakt z IOD
poprzez e-mail: iod@pcinn.org.
4. Pani/Pana imię i adres e-mail będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawę prawną przetwarzania
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – (zgoda, wyrażona poprzez Pani/Pana
wyraźne działanie potwierdzające – zapisując się do newslettera - dobrowolnie,
świadomie i jednoznacznie okazuje Pani/Pan wolę otrzymywania od nas
informacji w nim zawartych).
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofać zgodę
można poprzez wysłanie wiadomości o treści „STOP” za pomocą poczty elektronicznej
na adres: iod@pcinn.org (powyższa informacja dostępna w każdej wysłanej do
Pani/Pana wiadomości newsletter).
6. Dostęp do danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy ADO, Zarząd
Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca oraz podmioty
utrzymujące infrastrukturę IT, dostawcy narzędzi służących do wysyłania mailingów
i do analityki działania strony na rzecz ADO.
7. ADO zebranych danych osobowych nie przekazuje do podmiotów poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
8. Pani/Panu przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem
ADO:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem) (art. 7 RODO),
b) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia
zapomnianym”) (art. 17 RODO),
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18
RODO).
Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich
skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego z uprawnień może Pani/Pan
skorzystać, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez ADO
Pani/Pana danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania. Aby skorzystać
z powyższych praw należy skontaktować się z ADO lub IOD.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że
przetwarzanie przez ADO jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. ADO nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych przy użyciu narzędzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane.

