KLAUZULA INFORMACYJNA
o ochronie danych osobowych

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781
t.j.) oraz Rozporządzeniem 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 (zwanego dalej
rozporządzeniem RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
− w celu rozpatrzenia wniosku o pożyczkę/poręczenie oraz ewentualnie również w celu realizacji
zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. a i b rozporządzenia RODO),
− w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c rozporządzenia RODO),
3) Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę/poręczenie oraz
ewentualnego zawarcia umowy w tym zakresie i jej realizacji, a konsekwencją niepodania danych
osobowych lub żądania ich usunięcia jest niemożność rozpatrzenia wniosku lub zawarcia oraz
realizacji umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom
świadczącym na rzecz administratora danych usługi niezbędne do rozpatrzenia wniosku lub
zawarcia umowy i jej realizacji lub współpracujących z administratorem danych w zakresie
dotyczącym złożonego wniosku (np. usługi prawne, analityczne, pocztowe, księgowe lub
bankowe, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.).
5) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
6) Dane nie będą podlegały profilowaniu.
7) Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
ochrony Danych Osobowych).
9) Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się
z administratorem danych pod nr tel. 33/ 816-91-62, lub pisząc na adres e-mail biuro@arrsa.pl

___________________________
czytelny podpis

