INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
przedstawia poniższą informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542
Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000033198, posiadającą REGON: 350239017 i NIP: 6760058847, zwana
dalej „MARR S.A.”.
MARR S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, firmy
przedsiębiorcy (nazwy Pani/Pana działalności gospodarczej), adresu strony internetowej,
adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, przedmiotu działalności gospodarczej,
Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numeru REGON, formy prawnej działalności
gospodarczej, ilości osób zatrudnionych przez Panią/Pana (zwane dalej „danymi
osobowymi”).
MARR S.A. wyznaczyła 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 osobowych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków;
b) przez e-mail wysłany na adres: iod@marr.pl.
Dane osobowe MARR S.A. przetwarza w celu zidentyfikowania Pani/Pana oraz
przeanalizowania charakteru prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, a
także w celu prowadzenia za pomocą poczty elektronicznej i połączeń telefonicznych
(połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS) marketingu bezpośredniego usług
świadczonych przez MARR S.A., w tym w szczególności w zakresie poinformowania
Pani/Pana o możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich i z innych źródeł,
zaproszenia do skorzystania z usług MARR S.A., zaproszenia do wzięcia udziału
w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A..
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a
RODO (zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom
MARR S.A. na potrzeby realizowania celów przetwarzania, o których mowa w punkcie 4.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punkcie 4. W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych, będą one przetwarzane nie dłużej niż do usunięcia danych osobowych
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wykonanego niezwłocznie po otrzymaniu przez MARR S.A. Pani/Pana oświadczenia o
cofnięciu zgody, o ile nie będzie innej podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
Na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (art. 21 RODO).
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania
przez Panią/Pana danych osobowych jest brak możliwości wykonywania przez MARR S.A.
czynności, o których mowa w punkcie, w tym brak możliwości informowania Pani/Pana za
pomocą poczty elektronicznej i połączeń telefonicznych (połączenia głosowe oraz
wiadomości SMS i MMS) o możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich i z
innych źródeł, przekazania zaproszenia do skorzystania z usług MARR S.A., zaproszenia do
wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A..
Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać częściowo zautomatyzowanym procesom
wyszukiwania, analizowania i podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym
profilowaniu, polegających na przetwarzaniu danych osobowych w systemie
informatycznym MARR S.A., poprzez ich użycie do wyszukania i zakwalifikowania do
określonej kategorii podmiotów spełniających przesłanki do podjęcia decyzji w przedmiocie
skierowania do nich (w tym do Pani/Pana) przeznaczonej dla nich informacji o możliwości
pozyskania wsparcia ze środków europejskich i z innych źródeł, zaproszenia do skorzystania
z usług MARR S.A., zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych
działaniach MARR S.A..
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy przedsiębiorcy (nazwy mojej
działalności gospodarczej), adresu strony internetowej, adresu poczty elektronicznej,
numeru telefonu, przedmiotu działalności gospodarczej, Numeru Identyfikacji Podatkowej
(NIP), numeru REGON, formy prawnej działalności gospodarczej, ilości osób
zatrudnionych przeze mnie (zwane dalej „danymi osobowymi”) w celu: zidentyfikowania
mnie i prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej oraz przeanalizowania
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charakteru prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, a także w celu prowadzenia
za pomocą poczty elektronicznej i połączeń telefonicznych (połączenia głosowe oraz
wiadomości SMS i MMS) marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez MARR
S.A., w tym w szczególności w zakresie poinformowania mnie o możliwości pozyskania
wsparcia ze środków europejskich i z innych źródeł, zaproszenia do skorzystania z usług
MARR S.A., zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych
działaniach MARR S.A..
Oświadczam, że otrzymałam od MARR S.A. powyższą Informację o przetwarzaniu danych
osobowych, jej treść jest dla mnie zrozumiała i akceptuję określone w niej warunki
przetwarzania moich danych osobowych.

