
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

W związku z zainteresowaniem przez Pana/Panią, ofertą Małopolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A.  

z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, 

informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: 

MARR S.A.), która przetwarza Pani/Pana dane osobowe postaci: imienia i nazwiska,   

adresu e-mail, nr telefonu, numeru NIP firmy.  

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 podane prze Panią/Pana MARR S.A. przetwarzamy w celu: 

a) Informowania o  świadczonych usługach przez MARR S.A., w tym 

 w szczególności w zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków 

europejskich, zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych 

działaniach MARR S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 

automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ust. 1 i 2 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) odnośnie danych w postaci adresu 

poczty elektronicznej przetwarzanej w związku z udzieloną zgodą w celu 

przesyłania przez MARR S.A. informacji marketingowych. 

b) zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z ustawą Prawo 

telekomunikacyjne) odnośnie danych w postaci numeru telefonu przetwarzanego 

 w związku z udzieloną zgodą w celu przesyłania przez MARR S.A. informacji 

marketingowych. 

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 tym firmom zapewniającym 

MARR S.A. dostawę usług IT i obsługę prawną. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie 

przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w związku z 

wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a także z 
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każdej chwili osobie która udzieliła zgody przysługuje prawo do wycofania zgody. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 

7. MARR S.A. w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych 

osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3.  

9. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

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, a konsekwencją odmowy ich podania jest 

brak możliwości otrzymania informacji od MARR S.A.. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu. 

 

 


