
 

 
 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
zgodna z 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 ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Małopolska Agencja Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i 
Innowacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 33-334 Kamionka Wielka nr 638, posiadającą NIP: 
7342894725, REGON: 492727301, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000170084. 

2) Kontakt do Administratora: biuromar12345@gmail.com 
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w Art. 6 ust. 1 

lit. b) i c) RODO – dane osobowe zawarte w dokumentach (formularzu, itd.) są przetwarzane w szczególności w celu 
realizacji działań oraz przechowywania dokumentów w ramach zadania publicznego pn. „Społeczne Strategie 
Rozwoju Turystyki” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 oraz przeprowadzonych na 
zlecenie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ewaluacji oraz innych 
kontroli, w tym kontroli skarbowych. 

4) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim 
Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa przedstawicielami/ pełnomocnikami i/lub 
reprezentantami (dotyczy to osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) przy 
procedurach związanych z zawarciem i w związku z wykonaniem porozumienia. 

5) Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi również Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim Administrator 
przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących Państwa przedstawicielami/ pełnomocnikami i/lub reprezentantami (dotyczy 
to osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej), a także osób fizycznych stanowiących Państwa 
personel/osób oddelegowanych do realizacji działań, a wskazanych w treści dokumentów. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji (do 31 grudnia 2022r.) i rozliczenia 
zadania, a następnie przez czas przewidziany przez przepisy podatkowe, a więc kolejne 6 lat. Po tym czasie będą 
niszczone w sposób trwały i nieodwracalny. 

7) W ramach zbioru danych podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek ich podanie jest 
niezbędne w związku z zawarciem umowy między Małopolską Agencją Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w celu realizacji zadania, a konsekwencją odmowy ich podania jest niemożliwość wzięcia udziału w 
zadaniu. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w 
efekcie profilowania (Art. 22 RODO). 

9) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie i w granicach określonych przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa.  

10) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) na podstawie Art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie Art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie Art. 18 RODO - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) na podstawie Art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych 
(dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

11) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO; 
c) na podstawie Art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych [wyłączenie prawa do 

złożenia sprzeciwu dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie  Art. 6 ust. 1 
lit. b) oraz lit. c) RODO]. 

12) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


