KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
W SSE
Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”), pragniemy poinformować o treści poniższej klauzuli informacyjnej.
Administrator
ARP S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
RODO w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych uczestniczących w
postępowaniach

administracyjnych

lub

reprezentujących

strony

w

postępowaniach

administracyjnych. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem
(+48) 22 695 36 00, e-mailowo pod adresem poczta@arp.pl lub za pomocą poczty
tradycyjnej pisząc na adres Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy
Świat 6/12.
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 zakres przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez ARP S.A. na podstawie:


art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu spełnienia wymogów ustawowych, w tym na potrzeby
prowadzenia postępowania administracyjnego, a
obowiązków

prawnych

określonych

w

także

przepisach

w celu

prawa,

w

wypełnienia

szczególności

sprawozdawczych i archiwizacyjnych.


art. 6 ust.1 lit. f) RODO z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych
interesów ARP S.A. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.

2. ARP S.A. będzie przetwarzała dane zwykłe w postaci: imienia, nazwiska, zajmowanego
stanowiska i miejsce pracy, numeru służbowego telefonu, służbowego adres email.

3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
ARP S.A., w tym 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
żądania posiadającego podstawę prawną.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego
jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
5. Państwa 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. 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.
Państwa prawa
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych:


dostępu do danych osobowych,



sprostowania danych osobowych,



usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym nie jest
możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy ARP
S.A. jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania
danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy prawa.

2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym na potrzeby prowadzonego
postępowania administracyjnego.
4. W

oparciu

o

Państwa

dane

osobowe

ARP

S.A.

nie

będzie

podejmowała

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.

