
 

 

 

Informacja Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 

o ochronie danych osobowych 

 

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, fundacja Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, iż 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

1. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z/s w Wałbrzychu (adres korespondencyjny: ul. 

Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, telefon kontaktowy:  +48 74 66 44 810, adres e-

mail: biuro@frw.pl): 

- w zakresie danych zbieranych i przetwarzanych w celach marketingowych. 

 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (adres korespondencyjny: Plac 

Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, telefon kontaktowy: 222 500 130, adres e-mail: 

kancelaria@mr.gov.pl): 

- w zakresie danych zbieranych i przetwarzanych w celach związanych z Projektem w 

odniesieniu do zbioru „centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”. 

 

3. Marszałek Województwa Dolnośląskiego (adres korespondencyjny: ul. Wybrzeże 

Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, telefon Kontaktowy: 71 776 90 53, adres 

e-mail: umwd@dolnyslask.pl): 

- w zakresie danych zbieranych i przetwarzanych w celach związanych z Projektem w 

odniesieniu do zbiorów „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020” oraz „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 – dane uczestników indywidualnych” 

 

Ponadto Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje również, iż: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania Umowy 

Inwestycyjnej, niezbędnych czynności kontrolnych z tytułu realizacji 

przedsięwzięcia/wykorzystania pożyczki, oraz dla celów statutowych Pośrednika 

Finansowego a także w celu umożliwienia Pośrednikowi Finansowemu dopełnienia 

obowiązków związanych z realizacją Projektu, w tym zarządzania, audytu, ewaluacji, 

sprawozdawczości, raportowania oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz 

Umowy Operacyjnej; 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

a. Bankowi Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie, 

b. Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, 

c. Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, 

d. organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju regionalnego; 

3. ma Pani/Pan prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz niezależnie od 

tych uprawnień prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawo do przenoszenia 

danych. 
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4. ma Pani/Pan prawo, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

odwołaniem. Odwołanie zgody na przetwarzanie osobowych wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, co oznacza, że jest równie łatwe jak udzielenie zgody; 

5. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w wypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy; 

6. miejscem przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest siedziba Funduszu Regionu 

Wałbrzyskiego przy ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych oraz siedziba Banku 

Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; 

7. nie będzie Pani/Pan podlegał/a decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

9. podanie danych osobowych jest niezbędnym umownym warunkiem zawarcia Umowy 

Inwestycyjnej; 

10. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do wygaśnięcia lub rozwiązania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, lub do zakończenia 

okresu wymaganego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

11. zgody i upoważnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas realizacji 

Projektu zostały udzielone dobrowolnie, aczkolwiek odmowa ich udzielenia, z 

wyłączeniem zgody, na zbieranie i przetwarzanie danych w celach marketingowych, jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia/udzielania pożyczki w ramach 

Projektu; 

12. podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana osobowych stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

 


