Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy Pożyczki Miejskiej

Załącznik nr 6 do Umowy Pożyczki Miejskiej nr …

Klauzula informacyjna – Pożyczka Miejska
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy,
iż:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

[Administrator danych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą
przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, który powierzył ich przetwarzanie Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o.
(PFR Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27, 80-837 Gdańsk.
[Inspektor Ochrony Danych] Kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych:
a) Zarząd Województwa Pomorskiego; adres e-mail: iod@pomorskie.eu;
b) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; adres e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu;
[Szczegółowy cel przetwarzania i podstawa prawna] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) Zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w szczególności w związku
z udzielaniem jednostkowych pożyczek oraz wypłatą udzielonych pożyczek odbiorcom wsparcia, dokonywaniem
rozliczeń finansowych, monitorowaniem i kontrolowaniem przebiegu realizacji zawartych umów, realizacji procesów
sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu, dochodzenia wierzytelności oraz obsługi informatycznej;
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, archiwizacji dokumentów oraz z innych
zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji dotyczących regionalnych programów operacyjnych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są kontakt z Klientami, w tym prowadzenie
wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu przez Administratora lub podmioty którym
powierzył takie zadanie (PFR Sp. z o.o.) z Klientami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora
lub PFR Sp. z o.o. roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi
roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
[Odbiorcy] Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca
wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) w tym Pomorski
Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, finansowe, kurierskie, doradcze
na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (np. banki).
[Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. przez
okres niezbędny do realizacji instrumentu finansowego, w ramach którego udzielono Pani/Panu pożyczki oraz do czasu
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków
podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
[Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy;
c) wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją
niepodania Pani/Pana danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą
przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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