
 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA: 

V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, resp. GDPR (Úř. věstník UE L 2016.119.1), 
informujeme, že: 

Správce údajů Správcem Vašich osobních údajů je Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. se sídlem v Jelení Hoře (Jelenia 
Góra), ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra (zkratka: KARR S.A.) 

Kontaktní údaje Správce jmenoval Inspektora pro ochranu údajů, na kterého je možné se obrátit ve všech otázkách souvisejících se 
zpracováním osobních údajů a využitím práv souvisejících se zpracováním údajů, a to formou zaslání příslušného dopisu 
na adresu sídla správce nebo emailu na adresu: iod@karr.pl 

Účel zpracování a 
právní základ 
zpracování 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě:  

- čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (tj. osoba, které se údaje týkají, udělila souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden 
či více konkrétních účelů) – s cílem poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře 
nebo jinými formami kontaktu se správcem (např. email, telefon), registrace přes formulář zveřejněný na webové stránce 
správce – v rozsahu a pro účely uvedené v textu těchto souhlasů; 

- čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo 
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

- čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR – nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. vycházející 
z daňových nebo účetních předpisů, např. vystavování a uschovávání daňových dokladů nebo účetních dokladů, 
provádění plateb, vyúčtování daného projektu atd.); 

- čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – pro účely oprávněných zájmů správce – s cílem zajištění kontaktu, s cílem zjištění, hájení 
a vymáhání nároků a archivace údajů. 

Období, po které 
budou údaje 
uschovávány 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:  

- po dobu trvání marketingových akcí, také pokud nebudete mít uzavřenou smlouvu na libovolný produkt z nabídky KARR 
S.A. nebo v případě jejího uzavření po ukončení této smlouvy, budou údaje uschovávány do okamžiku zrušení souhlasu 
se zpracováním osobních údajů;  

- v případě zpracování údajů na základě právně oprávněného účelu správce – po dobu trvání marketingových akcí nebo 
do okamžiku podání námitky; 

- v případě realizace povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména včetně daňových a účetních předpisů, 
vyúčtování daného projektu, vymáhání nároků v souvislosti s realizací smlouvy – po dobu nezbytnou pro realizaci svých 
povinností nebo vyúčtování smlouvy.  

Příjemci údajů Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům podporujícím činnost KARR S.A. na základě pověřovací smlouvy 
(např. účetní kancelář, obsluha IT, právní obsluha).  

Poskytnutí údajů 
mimo EHP 

Vaše údaje nebudou poskytovány uživatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. 

 

Práva osoby, které 
se údaje týkají 

Máte právo na přístup ke svým údajům, právo opravovat je, odstranit je, omezit zpracování, na přenositelnost údajů, 
podat námitku proti zpracování údajů a zrušit souhlas.  

V případě, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo kdykoliv poskytnutý souhlas zrušit. 
Zrušení souhlasu nemá vliv na soulad zpracování, které proběhlo na základě souhlasu poskytnutého před jeho zrušením, 
s platnou legislativou. 

Máte také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud budete 
mít za to, že zpracování osobních údajů porušuje předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Automatizované 
rozhodování 
 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů pro uvedené účely nedochází k automatickému rozhodování, 
včetně profilování. 
 

Dodatečné 
informace 

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro využívání služeb poskytovaných KARR S.A. elektronickou cestou. Pokud 
osobní údaje nebudou poskytnuty, KARR S.A. nebude schopna uvedené služby poskytovat. 
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