
 

 

Informacja Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 

o przetwarzaniu i 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 (dalej jako „RODO”), fundacja Fundusz Regionu 

Wałbrzyskiego z/s w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji projektu polegającego na 

wdrożeniu instrumentu finansowego o nazwie „Mała Pożyczka Inwestycyjna” (dalej jako 

„Umowa Inwestycyjna”) z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE 2 Wielkopolska, 

finansowanego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. 

„Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność 

MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przy 

udziale środków własnych Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (dalej jako: „Projekt”): 

 

1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie następowało zgodne z prawem i 

spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – Pana / 

Pani dane osobowe są bowiem niezbędne dla realizacji Projektu, 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji 

Projektu oraz Umowy Inwestycyjnej, w tym w szczególności w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie: 

a) w ramach Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych – 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) 

b)  w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014 – 2020 – Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego (adres korespondencyjny: al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl) 

c) w ramach działań marketingowo-promocyjnych – w przypadku wyrażenia zgody 

przez Pana/Panią na takie działania - 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) 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania (1) Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, (2) 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, (3) podmiotom, które uczestniczą w realizacji 

projektu oraz (4) organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

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

tych uprawnień prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
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prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawo do przenoszenia 

danych. 

6. 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; 

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

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy; 

8. 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; 

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

przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych; 

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

międzynarodowej; 

11. podanie danych osobowych jest niezbędnym umownym warunkiem zawarcia Umowy 

Inwestycyjnej; 

12. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do wygaśnięcia lub rozwiązania projektu 

polegającego na wdrożeniu instrumentu finansowego o nazwie „Mała Pożyczka 

Inwestycyjna” z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE 2 Wielkopolska, finansowanego ze 

środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i 

konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące 

konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 lub do zakończenia okresu wymaganego dla dochodzenia ewentualnych 

roszczeń; 

13. 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; 

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

RODO. 

15. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 


