
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAPYTANIE W 

FORMULARZU KONTAKTOWYM 

 

Administrator danych osobowych 

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym 

na stronie arp.pl są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Leasing sp. z o.o. Ze 

Współadministratorami można skontaktować się: 

1. W przypadku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: 

1) telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl, 

3) listownie przesyłając informacje na adres ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa, 

Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C". 

2. W przypadku ARP Leasing sp. z o.o.: 

1) telefonicznie, pod numerem +48 22 583 84 26 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@arpleasing.pl, 

3) listownie przesyłając informacje na adres ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa, 

Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C". 

 

Inspektor ochrony danych 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-

400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C". 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu: 

1) przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach podmiotów z Grupy ARP w 

zakresie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

2) prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu automatycznych systemów 

wywołujących w zakresie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy w przypadku osób fizycznych, 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jakim są: udzielenie 

odpowiedzi na zapytanie skierowane w formularzu kontaktowym, a także ewentualne 
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ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

5) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności 

podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

Odbiorcy danych 

1. Dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem mogą zostać przekazane przez 

Współadministratorów podmiotom przetwarzającym je na zlecenie na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym 

usługi IT). Dane mogą także zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie 

posiadającego podstawę prawną żądania. 

2. Podmiotem przetwarzającym na zlecenie Współadministratorów pozostaje ARP 

Informatyka sp. z o.o., z uwagi na świadczenie usług IT. 

 

Okres przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której 

dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na 

zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy. W innych przypadkach dane osobowe 

będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, najpóźniej do czasu 

ustania obowiązków archiwizacyjnych. 

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które można zrealizować poprzez kontakt z 

wyznaczonym inspektorem ochrony danych: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych;  

2) prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w 

każdym momencie; 

3) prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym); 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

5) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 

osobowych; 

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



8) prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 

 
Wymóg podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do nawiązania 

kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.  

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

W oparciu o dane osobowe ARP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 


