KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁEK Z GRUPY ARP

Administrator
ARP S.A. oświadcza, że z uwagi na sprawowanie nadzoru właścicielskiego wobec Spółek z
Grupy ARP jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO
pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz danej Spółki z Grupy ARP. Z
administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając
informacje na adres Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12 Centrum
Bankowo Finansowe - wejście „C” 00-400 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych
ARP S.A. oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 3739 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ARP S.A.: iod@arp.pl, Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez ARP S.A. na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność
wypełnienia przez ARP S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
m.in.

w

zakresie

zarządzania

mieniem

państwowym,

oraz

obowiązków

archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych),
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych
interesów ARP S.A., polegających na sprawowaniu przez ARP S.A. nadzoru
właścicielskiego wobec Spółek z Grupy ARP oraz na zapobieganiu potencjalnym
nadużyciom.
Odbiorcy danych
1. Zgodnie z obowiązującym prawem ARP S.A. może przekazywać dane osobowe
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ARP S.A. na podstawie umów o powierzenie
przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym usługi IT)
oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy,
organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako
państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane, a po tym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, głównie
księgowo-podatkowymi oraz do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane
osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres, o ile będą one przetwarzane wyłącznie
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1. RODO.

Państwa prawa
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do
ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub dane
przetwarzane były niezgodnie z prawem,
d. ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych,

gdy

Pani/Pan

kwestionuje

prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Pani/Pan
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystania, gdy są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, które przetwarzane są na
podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
f.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

2. Dane osobowe zostały udostępnione przez daną Spółkę z Grupy ARP.
3. W oparciu o dane osobowe ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

