
 

 

 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie  artykułu 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku 

wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, na potrzeby realizacji 

wniosku o udostępnienie kopii materiału archiwalnego z dnia 

……………………………………………………....………………………………………………. 

 

  data        podpis 

 

 

 

 

 

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 

17, 00-999 Warszawa.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji 

wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas określony przez przepisy prawa oraz na 

potrzeby archiwizacji dokumentacji według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu.  

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a 

także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 

Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.  

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z realizacją wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych.  

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą 

zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na 

podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie 

Telewizji Polskiej S.A. 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts

