
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POMIOTÓW POWIĄZANYCH 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu ARR S.A. w Koninie wszystkim osobom, 
których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 RODO. Klauzula Informacyjna 
została przekazana podczas zawarcia umowy.  
  

 
1. Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z siedzibą przy ul. Zakładowej 4, 

62-510 Konin. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@comp-net.pl 

3. Administratora uzyskał Pani/Pana dane osobowe od podmiotu Panią/Pana powiązanego w związku ze 

złożeniem wniosku o pożyczkę Re-aktywacja. 

4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: Nazwa, NIP, REGON, 

wysokość obrotów za rok 2020-2022 wielkość bilansu za rok 2020-2022 oraz wysokość zatrudnienia w roku 

2020-2022. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:   

• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie pożyczki Re-aktywacja a także w celu obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);   

• prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci umożliwienia realizacji umowy zawartej 

pomiędzy Administratorem a podmiotem z Panią/Panem powiązanym, a także  (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO);   

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zaufani partnerzy Administrator, tj. podmioty świadczące 

na rzecz Administratora usługi doradcze, informatyczne i prawne oraz podmioty uczestniczące w realizacji 

umowy zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem, który Panią/Pana zatrudnią.   

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywanie umowy pomiędzy Administrator, 

a podmiotem, który Panią/Pana zatrudnia a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

przewidzianego przepisami prawa.   

8. Nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na 

Panią/Pana wpływa;   

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   

10. W związku z tym, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan również prawo do:   

• dostępu do swoich danych osobowych;    

• sprostowania swoich danych osobowych;   

• usunięcia swoich danych osobowych prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych 

w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;   

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych 

osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
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(data i miejscowość)                         czytelny podpis (-y) 


