
                                                                                

 

 
ZAŁĄCZNIK NR  3 

 
 
 

Klauzula informacyjna marketing usług 
 
Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO” informuję, iż:  
 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą 37-
450 Stalowa Wola, ul. 1 sierpnia 26b, adres email: sekretariat@rig-stw.pl;  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Magdalena Bartkowicz, adres email iod@rig-stw.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych związanych  

z przedstawieniem usług, ofert i informacji Regionalnej Izby Gospodarczej - na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. a i f RODO jako zgody na przetwarzanie danych osobowych i uzasadnionego interesu 
administratora danych jakim jest marketing bezpośredni własnych usług; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania  
w celach  marketingu usług); 

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. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@rig-stw.pl  

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 
 
 

 Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, tj. 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli, moich danych osobowych dla potrzeb marketingu usług 
RIG oraz że zapoznałem/-am się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych. 
 
 
 
…………………………, dnia …………………………………      …………………………………………………. 

podpis osoby składającej  oświadczenie 
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