KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz. Urz. UE L 2016.119.1),
dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, informujemy, że:
Administrator
danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze,
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra (w skrócie: KARR S.A.)

Dane kontaktowe

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby administratora lub poprzez kontakt mailowy pod adresem:
iod@karr.pl

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów) - w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania kierowane
przez formularz kontaktowy oraz inne formy kontaktu z administratorem (np. mail, telefon), rejestracji przy użyciu
formularza zamieszczonego na stronie internetowej administratora - w zakresie i w celach wskazanych w treści tych
zgód;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wynikającego
z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych,
dokonywania płatności, rozliczeń danego projektu etc.);
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu administratora - w celu zapewnienia kontaktu, w celu
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz archiwizacji danych.

Okres przez który
dane będą
przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
- do czasu trwania akcji marketingowych, także jeżeli nie będzie Pan/Pani miał(a) zawartej umowy do dowolnego
produktu z oferty KARR S.A. lub w razie jej zawarcia po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do
momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do czasu trwania
akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
- w przypadku wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych, rozliczenia danego projektu, dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy - przez
okres niezbędny do wykonania swoich obowiązków lub rozliczenia umowy.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie podmiotom wspierającym KARR S.A. w prowadzonej
działalności na podstawie umowy powierzenia (np. biuro rachunkowe, obsługa IT, obsługa prawna).

Przekazywanie
danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO).

Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane
podejmowanie decyzji i nie będą one podlegać profilowaniu.

Dodatkowe
informacje

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
przez KARR S.A. W razie niepodania danych osobowych, KARR S.A. nie będzie w stanie świadczyć wskazanych
usług.
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