INFORMACJA
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 (dalej jako RODO).
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: ADO) w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa finansowego
dotyczącą produktu finansowego pn. „Pożyczka Branżowa” ze środków DFR jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z
siedzibą przy ul. Kłodzkiej 27, 57-402 Nowa Ruda.
2) ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: arr@agroreg.com.pl za pomocą telefonu: 74 87 27 043, drogą pocztową: ul. Kłodzka 27,
57-402 Nowa Ruda.
3) Współaministratorami Pani/Pana danych osobowych w zakresie wypracowania wspólnego sposobu postępowania – wdrożenie
wspólnej metodologii oceny ryzyka i polityki zabezpieczeń w ramach udzielania Pożyczki Branżowej przez Komisję Pożyczkową, są
Pośrednicy Finansowi, tj.:
 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (DPIN S.A.) z siedzibą przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-360 Wrocław.
Współadministrator umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@dpin.pl za pomocą telefonu: 71 725 42 44, drogą
pocztową: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław;
 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR S.A.) z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelnia Góra. Współadministrator
umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@karr.pl za pomocą telefonu: 75 75 27 500, drogą pocztową ul. 1 Maja 27, 58-500
Jelenia Góra;
 Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą przy ul. Kłodzkiej 27, 57-402 Nowa Ruda. Współadministrator
umożliwia kontakt za pomocą e-maila: arr@agroreg.com.pl za pomocą telefonu: 74 87 27 043, drogą pocztową: ul. Kłodzka 27, 57402 Nowa Ruda.
 Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica. Współadministrator
umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@ssig.pl za pomocą telefonu: 695 946 414, drogą pocztową: ul. Armii Krajowej 29/8,
58-100 Świdnica.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez ADO w celu:
 weryfikacji wniosku o pożyczkę,
 udzielenia wsparcia,
 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
 monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
 działań informacyjno-promocyjnych,
 odzyskiwania środków oraz
 w celach archiwalnych, a także statystycznych
w ramach Pożyczki Branżowej.
5) Przetwarzanie danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w:
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze/współadministratorze jako pośrednika finansowego, tj. dane przetwarzane są na podstawie art. 44
Rozporządzenia Rady (WE)nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25 z dnia 2006.07.31) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1145 ze zmianami),
 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi/współadministratorowi, tj. udzielenie wsparcia w ramach
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora/współadministratora lub przez stronę trzecią, tj. monitorowania udzielonego wsparcia, działania
informacyjno-promocyjne, przetwarzanie danych w celach statystycznych i archiwalnych.
6) Odbiorcami danych osobowych będą:
 Współadministratorzy (Konsorcjum),
 upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz każdego ze Współadministratorów,
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podmioty którym Administrator lub Współadministratorzy zlecają przetwarzanie danych na podstawie stosownych umów
powierzenia przetwarzania oraz
 inne organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa.
Ponadto dane osobowe w zakresie monitorowania procesu zawierania i realizacji umowy pożyczki będą udostępniane Dolnośląskiemu
Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. (DFR) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław (biuro@dfr.org.pl/ tel.: 71 736 06 20/
www.dfr.org.pl). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w DFR sprawuje inspektor ochrony danych, z którym
skontaktować się można pod adresem: iod@dfr.org.pl.
Z uwagi na fakt, iż Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. jest Liderem Konsorcjum dane osobowe zawarte w sprawozdaniach będą
przekazywane przez ADO również do Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pożyczki, a także 5 lat po jej zakończeniu.
8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych po zakończeniu okresu wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i Współadministratorzy.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

Miejscowość i data

Podpis
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