OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016. 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja pn. Agencja Rozwoju Regionalnego w
Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, teł: 41 274 60 90, e-mail: farr@farr.pl, zwana
dalej Pośrednikiem Finansowym.
2. Inspektor Ochrony danych Osobowych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem
mailowym iod@farr.pl, telefonicznie.: 41 274 46 90, lub pisemnie na adres siedziby FARR, wskazany w
pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane:
1. na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
2. w celu rozpatrzenia wniosku, zawarcia oraz realizacji umowy pożyczki w ramach projektu:
Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR ( art. 6 ust 1 lit b RODO)
3. w celu określenia osób uprawnionych do reprezentacji oraz zakresu reprezentacji podmiotu
ubiegającego się o udział/biorącego udział w realizacji Projektu pn. Instrument Finansowy – Pożyczka
Płynnościowa POIR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celach sprawozdawczych, ewaluacyjnych, analitycznych, kontrolnych, monitoringu,
przymusowego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Kategorie twoich danych które przetwarzamy
Zgodnie z art. 14 ust 1 lit d RODO będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i
nazwisko, adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji, seria i nr dowodu osobistego, nr
PESEL, informacje i dokumenty o stanie cywilnym, NIP, REGON, dokumenty o dochodach i/lub
dokumenty równoważne dotyczący sytuacji majątkowej), dokumenty księgowe, zaświadczenia o
niezaleganiu z ZUS i US , akty dzierżawy, kupna, sprzedaży, faktury i umowy cywilno-prawne, polisy
ubezpieczeniowe, numery rachunku bankowego.
5. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów uczestniczącym w
realizacji projektu Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR tj.:
a) podmiotom i organom, którym Pośrednik Finansowy jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz
organom uprawnionym do otrzymania od Pośrednika Finansowego danych osobowych lub
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
b) podmiotom obsługującym systemy informatyczne Pośrednika Finansowego
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c)podmiotom świadczącym Pośrednikowi Finansowemu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Pośrednika finansowego ,
d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
e) osobom i podmiotom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione
interesy, w szczególności, dane osobowe mogą zostać przekazane w celach sprawozdawczości,
ewaluacji, monitoringu, kontroli, informacji, promocji i innych celach niezbędnych do prawidłowego
wykonania projektu.
f) Dane osobowe mogą być przekazane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych podmiotom badawczym realizującym ewaluację, analizy, ekspertyzy na zlecenie Instytucji
Zarządzającej (Skarb Państwa - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Menadżera (Bank
Gospodarstwa Krajowego)
6. Przekazywanie danych dla państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Okres przechowywania danych
Zgodnie z art. 14 ust 2 lit a RODO Twoje dane pozyskane w celach zgodnie z pkt 3 będą przechowywane
przez okres co najmniej 5 lat od dnia upływu terminu obowiązywania Umowy lub jej rozwiązania, a w
przypadkach związanych z udzieleniem pomocy publicznej w okresie 10 lat od jej udzielenia w
zależności od tego, który z terminów jest dłuższy. W przypadku dochodzenia roszczeń związanych z
udzieloną pomocą – do czasu upływu ogólnych terminów przedawnienia obowiązuje okres dłuższy.
8. Twoje prawa
Przysługuje Ci
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych,
c) Prawo do usunięcia danych ,
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) Prawo do przenoszenia danych,
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udział w Projekcie
nie będzie możliwy.
11. Informacja o źródle danych
Źródłem danych jest Uczestnik projektu który dobrowolnie przekazał dane osobowe., Zgodnie z art.
14 ust 2 lit f RODO) Pośrednik Finansowy może korzystać ze źródeł publicznie dostępnych (np. CEIGD,
KRS itp.)
12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Prosimy, potwierdź, że zapoznałeś się z treścią powyższej oświadczenia.
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