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ZGŁOSZENIE O DOKONANIE  
WPISU DO REJESTRU 

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH 
WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM 

1. Nr zgłoszenia 
 
  
2. Data przyjęcia zgłoszenia 
 

 

 3. Nr wpisu do księgi rejestrowej 

 

I. DANE NADAWCY 

4. Imię 
 
5. Nazwisko 
 
6. Obywatelstwo 
 

7. Nazwa podmiotu 
 
8. NIP 
 
9. Nr KRS 

Siedziba i adres nadawcy  

10. Ulica  13. Kod pocztowy  
11. Nr domu  14. Nr telefonu 

 
12. Miejscowość 
 

15. e-mail 
 

 Adres do korespondencji 

16. Ulica 
 

19. Kod pocztowy  

17. Nr domu 
 

20. Nr telefonu  

18. Miejscowość 
 

21. e-mail 

II. INFORMACJE PROGRAMOWE I TECHNICZNE 

22. Nazwa programu 

 
 
 

23. Sposób rozpowszechniania programu 
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24. Podstawowe informacje o programie 

Charakter programu: uniwersalny/wyspecjalizowany∗ 

Jeżeli wyspecjalizowany to, jaki?:  
 
Krótki opis programu: 
 
 
 

 
25. Podpis** 26. Pieczęć** 

27. Data wypełnienia wniosku 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. 

Inspektor ochrony danych 

Możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@krrit.gov.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych 
rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, a  następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego  
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podstawą przetwarzania danych jest  
art. 6 ust. 1 lit. c RODOi. 

Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu do dnia wykreślenia programu z rejestru, a następnie 
- zgodnie z obowiązującym w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz  
przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 10 lat od końca roku, w którym dokonano wykreślenia programu  
z rejestru.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa).  

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkiem wynikającym z art. 44a ust. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

                                                 
∗ Niepotrzebne skreślić. Program wyspecjalizowany w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii  

i telewizji. 
** W przypadku przekazywania zgłoszenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będzie to podpis profilem zaufanym lub 

certyfikatem kwalifikowanym. 
 
i   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 (RODO). 
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