
Załącznik Nr 7  

do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

 

  

 

5. Klauzula informacyjna dla klientów urzędu stosowana w departamentach 
 
 

Art. 13  klauzula informacyjna ma zastosowanie w przypadku zbierania 
danych od osoby, której dane dotyczą. 
 
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, iż: 
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 dokonania wpisu 
do Ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka 
Województwa podkarpackiego na podstawie art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, poz. 978 
ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni 
z mocy przepisów prawa 
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 
wynikający z Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie  
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże 
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 
skutkować odmową wpisu do Ewidencji egzaminatorów. 
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim 
lub organizacji międzynarodowej. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

 na formularzach, drukach 
wychodzących z departamentów lub 
jako odrębny dokument, na którym 
klient potwierdzi fakt zapoznania się z 
klauzulą 

 
Klauzula dla pism wychodzących: 
Klauzula informacyjna o ochronie danych 
osobowych dostępna pod adresem 
internetowym ..................... 

 


