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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ZLECENIOBIORCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w KARR S.A.: e-mail: iod@karrsa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z
realizacji umowy oraz przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO
Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw:
a. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)
b. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (t.j.Dz.U. 2018 poz. 395),
c. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077) ,
d. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.
2018 poz. 200),
e. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)
f. Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579)
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy, którym KARR S.A. powierzyła świadczenie
usług księgowych, kadrowych, teleinformatycznych i prawnych oraz bank i Urząd Skarbowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy;
6. 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 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO 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.;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
10. Albo

…………………………………………..
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