PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym
dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Radio-Media Ziemi Wieluńskiej sp. z o.o. ( RZW )
jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązane jest do wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Radio-Media Ziemi
Wieluńskiej sp. z o.o. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
telefonicznie: (43) 843-47-15
listownie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Radio-Media Ziemi Wieluńskiej sp. z o.o., ul. Kilińskiego 23,
98-300 Wieluń
e-mail: radiozw@radiozw.com.pl
W zakresie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu: (43) 843-47-15
lub adresem e-mail: radiozw@radiozw.com.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
wykonania umowy, której Państwo jest stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu
do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu,
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w RZW, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa. Podanie danych
jest dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w celu zawarcia umowy. W przypadku
niepodania danych brak będzie możliwości realizacji określonych czynności lub niemożliwość zawarcia umowy.
Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą podlegały profilowaniu.

Prezes
Radia Ziemi Wieluńskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie (e-mail, nr telefonu).
…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z przekazanymi przez administratora i zawartymi w powyższej
klauzuli informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.
…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

