
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

POMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

• administratorem danych osobowych jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000052733, posiadająca NIP: 839-002-95-69,  REGON: 

770719284 e-mail: office@parr.slupsk.pl , telefon 59 841 28 92 

• Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

jest specjalista ds. ochrony danych osobowych dostępny pod adresem: 

office@parr.slupsk.pl. 

• dane osobowe przetwarzane będą w związku z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą (art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu organizacji webinarium przez Pomorską Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

• odbiorcą danych osobowych będzie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez 12 miesięcy od zakończenia 

wydarzenia organizowanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. lub 

do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia. Okres 

przechowywania w ramach realizacji celów raportowych oraz archiwalnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie roszczeń zgodnie z realizowanymi 

zadaniami stosownie do terminów przedawnień dla danego stosunku prawnego. 

• Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do: 

o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

o prawo do usunięcia danych osobowych; 

o prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Biuro Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania 

nie będzie możliwy udział w organizowanych przez PARR S.A wydarzeniach. 
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