
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Szanowny Wnioskodawco (dotyczy wniosków o dofinansowanie BUR i KFS),  

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przez Ciebie przekazanych jest REHAINTEGRO 

sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Macieja Palacza nr 111B/12 w Poznaniu, NIP: 779-248-

21-70, REGON: 369475154. 

2. W sprawach danych osobowych z administratorem można się kontaktować poprzez e-

mail:  kursyrehaintegro@gmail.com lub pisemnie na adres j/w. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu  jest art. 6 

ust. 1 lit. b, c lub f Rozporządzenia RODO tj.: 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy w sprawie dofinansowania (BUR  

i KFS) lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

• przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze (np. takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym 

podatkowych). 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora w przypadku konieczności zabezpieczenia  

i dochodzenia swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze 

strony kontrahenta. 

4. Twoje dane osobowe oraz dane przez Ciebie podane będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. przez okres trwania umowy  

i rozliczeń po jej zakończeniu zgodnie z terminami określonymi przez przepisy 

szczegółowe, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. Dane mogą być przetwarzane dłużej w sprawach, w których 

nie doszło do przedawnienia roszczeń np. zobowiązań finansowych lub termin ten uległ 

wydłużeniu, a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom,  

w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne  

w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, 

podmiotom dystrybuującym dofinansowanie, z którymi współpracuje Administrator,  

w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom 

prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, 

podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych 

Wnioskodawco masz prawo: 

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli 



przetwarzanych danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym jak i wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy,  

a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, a Odbiorcami danych są 

podmioty określone w przepisach prawa. 

 


