Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w Systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

..……………………………………

….…………………………………………

nazwa obiektu i adres

(miejscowość, data)

……………………………………………….
imię i nazwisko
Informuję, że:
1.

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, zwane dalej RODO, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, strona www,
danych zawartych w oświadczeniach z formularza zgłoszenia udziału w Systemie rekomendacji (MPR) Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom, danych zawartych w oświadczeniu o wpisie do ewidencji innych obiektów
noclegowych przez Administratora – Marszałka Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48
(85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl , http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/) w celu wdrożenia i
funkcjonowania systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz przekazania ich, za
pośrednictwem Województwa Świętokrzyskiego – Beneficjenta projektu (na podstawie odrębnej umowy), do
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (właściciela portalu), która
odpowiedzialna jest za zamieszczanie i aktualizację MPR na portalu internetowym www.greenvelo.pl.

2.

Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.

3.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Marszałka Województwa Podlaskiego jest
wdrożenie i funkcjonowanie systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu
www.greenvelo.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych
oraz w formie papierowej.

4.

Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych
umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać
ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz
podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub
publikowane w BIP i na stronach internetowych Urzędu.

5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, przez okres wynikający
z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania
administracyjnego.

6.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda.

7.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

8.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

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

…………………………………………

………………………………………………………...

data

czytelny podpis

