Załącznik do kwestionariusza – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na Członka Zarządu –
Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ul.
Szczawieńskiej 2

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (tzw. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), mając na uwadze bezpieczeństwo procesu przetwarzania
Pana/Pani danych oraz obowiązki wynikające z RODO, przedstawiamy Panu/Pani następującą informację:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z
siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2 NIP: 886-000-34-33 REGON: P-890004750, KRS:
0000043944 (dalej: Administrator).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
1) w celu przeprowadzenia z Pana/Pani udziałem i rozstrzygnięcia oraz udokumentowania prawidłowego i
zgodnego z prawem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu –
Prezesa Zarządu Dolnośląskiej

Agencji

Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju.

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem wzięcia przez Pana/Panią udziału w
postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki/Administratora, jest
ono dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi dopuszczenie Pana/Pani do tego postępowania z uwagi
na

brak

możliwości

realizacji

określonych

wyżej

celów

przetwarzania

danych

osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia przez
Pana/Panią udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Spółki/
Administratora, jest ono dobrowolne, lecz nie wyrażenie zgody uniemożliwi dopuszczenie Pana/Pani do
tego postępowania.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom
usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe.

Poza tym Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom w przypadku istnienia do tego
podstaw, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, jak również innym
podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym
Akcjonariuszom Spółki /Administratora.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
2) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych
powyżej. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie,
gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21
RODO.
Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Oświadczenie kandydata:
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach i obowiązkach związanych z
przetwarzaniem moich danych osobowych przez Spółkę.

...................................................…
(miejscowość i data)

........................................................................
(podpis kandydata)

