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INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 

W CELACH MARKETINGOWYCH 

 

Na podstawie 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) - „RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.                    

z siedzibą w Legnicy, 59-220, ul. Macieja Rataja 26;  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować listownie (ARR „ARLEG” S.A., ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica) oraz za pomocą adresu 

e-mail: iod@arleg.eu;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt 

a);  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym 

usługi Administratorowi, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego                   

i organizacyjnego. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym                           

na podstawie przepisów prawa.  

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Może Pani/Pan wycofać 

zgodę w dowolnym momencie, przesyłając do nas wiadomość na adres e-mail iod@arleg.eu lub pocztą 

na adres ARR „ARLEG” S.A., ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica. Wycofanie zgody nie ma wpływu                            

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed                         

jej wycofaniem  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody;  

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 


