
 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH  MARR S.A.   

- KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.).  

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 
a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
b) przez e-mail: iod@marr.pl 

3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, w 
trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) odnośnie podpisania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem – niezbędność do 

wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”; 

b) uzasadniony interes MARR S.A. – MARR S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać 
Pani/Pana dane osobowe przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a 
w przypadku dochodzenia roszczeń przez MARR S.A. lub zawiadamiania właściwych organów – 
przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

c) realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z zawarciem i realizacją umowy w zakresie 
podatkowym, rachunkowym, ubezpieczeń społecznych - obowiązek prawny ciążący na MARR 
S.A. - przez czas, w którym przepisy nakazują MARR S.A. przechowywać dane 
finansowe/księgowe (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c) RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., 
organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z 
prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom,  którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w 
wykonywaniu innych czynności. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje  Pani/ Pana 
danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

6. MARR S.A. w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do 
państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z okresu przedawnienia 
roszczeń. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. 

9. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania W przypadku danych 
osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu. MARR S.A. 
wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych 
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast  niezbędne w celu zawarcia i realizacji 
umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy z MARR 
S.A.. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 
przez MARR S.A., w tym profilowaniu. 
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