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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM                      

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 0000 EURO 

-w przypadku danych osobowych pozyskiwanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

 

Na podstawie art. 14 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 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 

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

Legnicy,  59-220, ul. Macieja Rataja 26, zwana dalej Spółką. 

2. Na podstawie obowiązującego prawa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować listownie na adres ARR „ARLEG” S.A., ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica lub przez e-mail 

iod@arleg.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celach statystycznych i archiwizacyjnych  

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki tj.  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. W związku z realizacją powyższych celów, przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, numer 

ewidencyjny biegłego rewidenta, inne: ……………………………………………………………………. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi ARR 

„ARLEG” S.A. w Legnicy, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym 

usługi informatyczne, księgowe, wsparcia technicznego i organizacyjnego. 

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

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat po zakończeniu postępowania                                

lub do momentu wniesienia sprzeciwu. Okres przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej ulega 

przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, 

administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania tych danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają realizacji tych praw.  W przypadku 

przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO posiada Pani/Pan również prawo do usunięcia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Posiada Pani/Pan 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. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do oceny oferty złożonej przez oferenta. 

11. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest oferent 

………………………………………………………………………………………………………….. /nazwa oferenta/. 

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

 

 

………………………………      ……………………………………………………… 

     miejscowość, data                                      czytelny podpis  (imię i nazwisko)  

                                                                                                                                                                   osoby wskazanej w ofercie  


