
 

 

 

Siedziba w Legnicy| 59-220 |ul. Macieja Rataja 26 | tel.[76] 862 27 77 | arleg@arleg.eu 

Biuro w Głogowie| 67-200 |ul. Budowlanych 6a |  tel. [76] 835 68 91|pk.glogow@arleg.eu 

Inkubator Przedsiębiorczości w Legnicy |59-220 |Plac Wolności 4 | tel. [76] 742 81 13 | inkubator@arleg.eu 

               

 

   NIP: 691-020-24-65                                 Konto: ING BANK Śl. Oddział w Katowicach, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 27 

   REGON: 390029346                                                                                                              84 1050 1908 1000 0023 2882 0614 
     

   Skład Zarządu:                                                                                                    Krajowy Rejestr Sądowy: Nr 0000073983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Marcin Jednorał - Prezes Zarządu              Kapitał zakładowy: 6.520.100,00 zł 

   Jacek Kiełb – Członek Zarządu 

    
 

 

 

INFORMACJA 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. 

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 celu organizacji „II Forum małych i średnich 

przedsiębiorstw” oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych – na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

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, a także instytucjom odpowiedzialnym za zarządzanie i wdrażanie funduszy europejskich                 

tj. Wspólnemu Sekretariatowi, Komitetowi Monitorującemu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Interreg EUROPA ŚRODKOWA, a także instytucjom przeprowadzającym na ich zlecenie kontrole, audyty                      

i badania ewaluacyjne. 

5.  Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

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

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją „II Forum małych i średnich 

przedsiębiorstw” będą przetwarzane do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

W przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych 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. 

8. 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. 

9. 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.. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w procesie rejestracji uczestników 

wydarzenia pn. „II Forum małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru legnicko – głogowskiego”. 

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