
KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDACJI ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW 

- dla pracowników i osób działających w imieniu kontrahenta 

I. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, z siedzibą 

przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się wysyłając 

wiadomość e-mail na adres: iod@frgk.pl.  

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszego Kontrahenta, którego jesteś 

pracownikiem/zleceniobiorcą/współpracownikiem/pełnomocnikiem lub którego w inny sposób 

reprezentujesz w relacji z nami, jako administratorem, lub zostały przez nas pozyskane z rejestrów 

publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG). 

IV. TWOJE PRAWA: 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, a w pewnych sytuacjach, także prawo do wniesienia sprzeciwu 

co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z 

wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

V. PO CO NAM TWOJE DANE? 

Twoje dane są przetwarzane w celu niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy z naszym 

Kontrahentem, w imieniu którego działasz w relacji z nami, w celach kontaktowych, archiwizacyjnych 

oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. 

VI. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym 

prawnie uzasadnionym interesem jest zawarcie lub realizacja Umowy z naszym Kontrahentem, w 

imieniu którego działasz w relacji z nami, kontakt z Tobą, archiwizacja oraz ewentualne dochodzenie, 

ustalenie lub obrona przed roszczeniami.  

VII. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ? 

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt V. 
powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości 

wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań).  

VIII. KATEGORIE DANYCH: 
Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:  

 Imię/ imiona nazwisko, numer PESEL (dot. osób uprawnionych do reprezentacji),  

 funkcja w ogranie reprezentującym (dot. osób uprawnionych do reprezentacji), 

 stanowisko,  

 adres poczty elektronicznej e-mail, 

 numer telefonu kontaktowego. 

IX. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE: 

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom pełniącym nadzór nad nami nadzór (Rada Fundacji), 

podmiotom zapewniającym hosting naszej strony internetowej lub danych, kancelariom prawnym, 

firmom kurierskim i Poczcie Polskiej oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza EOG. 

X. PROFILOWANIE: 

Nie będziesz podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

XI. SPRZECIW: 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych 

interesów, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych 

osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Wymaga to podania uzasadnienia.  

mailto:iod@frgk.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO                                

„ARREKS” Sp. z o.o.  

 

I. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS”                       

Sp. z o.o.  z siedzibą w Kleszczowie (97-410) przy ul. Głównej 122.  

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – jest nim pan Dawid Kowalczyk,                         

z którym możesz skontaktować się pod numerem tel. 605 283 988 lub wysyłając e-mail na adres: 

iod@arreks.com.pl 

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszego Kontrahenta, którego jesteś 

pracownikiem/zleceniobiorcą/współpracownikiem/pełnomocnikiem lub którego w inny sposób 

reprezentujesz w relacji z nami, jako administratorem, lub zostały przez nas pozyskane z rejestrów 

publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG). 

IV. TWOJE PRAWA: 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, a w pewnych sytuacjach, także prawo do wniesienia sprzeciwu 

co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z 

wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

V. PO CO NAM TWOJE DANE? 

Twoje dane są przetwarzane w celu niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy z naszym 

Kontrahentem, w imieniu którego działasz w relacji z nami, w celach kontaktowych, archiwizacyjnych 

oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami. 

VI. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym 

prawnie uzasadnionym interesem jest zawarcie lub realizacja Umowy z naszym Kontrahentem, w 

imieniu którego działasz w relacji z nami, kontakt z Tobą, archiwizacja oraz ewentualne dochodzenie, 

ustalenie lub obrona przed roszczeniami.  

VII. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ? 

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt V. 

powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości 
wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań).  

VIII. KATEGORIE DANYCH: 

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:  

 Imię/ imiona nazwisko, numer PESEL (dot. osób uprawnionych do reprezentacji),  

 funkcja w ogranie reprezentującym (dot. osób uprawnionych do reprezentacji), 

 stanowisko,  

 adres poczty elektronicznej e-mail, 

 numer telefonu kontaktowego. 

IX. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE: 

Twoje dane mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom i podmiotom, z którymi 

współpracujemy, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej oraz podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym 

imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych. Dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich, spoza EOG. 

X. PROFILOWANIE: 

Nie będziesz podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

XI. SPRZECIW: 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, 

masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z 

przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Wymaga to podania uzasadnienia. 

 



 


