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1. KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
(80-116) przy ul. Szarej 32-33.
W Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD
e-mail: iod@pfp.gda.pl
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator
zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy
przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w
szczególności art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
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2. KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
(80 116) przy ul. Szarej 32-33.
W Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD
e-mail: iod@pfp.gda.pl
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), c) RODO.
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator
zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do
prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej
podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
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3. KLAUZULA INFORMACYJNA - JEREMIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

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. z siedzibą w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk. Na podstawie podpisanej Umowy
Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie
danych osobowych Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szara 32-33,
80-116 Gdańsk.
Kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych:
▪ Zarząd Województwa Pomorskiego, adres e-mail: iod@pomorskie.eu
▪ Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., adres e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu
▪ Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., adres e-mail: iod@pfp.gda.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji wymagań zawartej umowy pożyczki, w tym dokonywania rozliczeń finansowych,
monitorowania i kontrolowania przebiegu realizacji operacji związanych z zarządzaniem udzieloną pożyczką,
realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu oraz dochodzenia i
egzekwowania wierzytelności, obsługi informatycznej oraz archiwizacji dokumentacji.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym przez Administratora
do przetwarzania danych osobowych pracownikom oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie
czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania tych danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, a po tym
okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
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4. KLAUZULA INFORMACYJNA – RPOWP DZIAŁANIE 1.4
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul.
Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy ul.
Arkońska 6, 80-387 Gdańsk. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych
Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk.
Kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych:
▪ Zarząd Województwa Pomorskiego, adres e-mail: iod@pomorskie.eu
▪ Agencja Rozwoju Pomorza S.A., adres e-mail: rodo@arp.gda.pl
▪ Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., adres e-mail: iod@pfp.gda.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji wymagań zawartej umowy pożyczki, w ramach Działania 1.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w tym dokonywania rozliczeń finansowych,
monitorowania i kontrolowania przebiegu realizacji operacji związanych z zarządzaniem udzieloną pożyczką,
realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu oraz dochodzenia i
egzekwowania wierzytelności, obsługi informatycznej oraz archiwizacji dokumentacji.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym przez Administratora
do przetwarzania danych osobowych pracownikom oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie
czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania tych danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2025 roku lub w przypadku
udzielonej pomocy de minimis przez 10 lat od dnia podpisania umowy pożyczki, z zastrzeżeniem możliwości
przedłużenia tego terminu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania Pani/Pana o tym.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
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5. KLAUZULA INFORMACYJNA – RPOWP DZIAŁANIE 1.4 - PCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul.
Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy ul.
Arkońska 6, 80-387 Gdańsk. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych
Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk oraz
Pomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach projektu „Powiatowe
Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” (PCI).
Kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych:
▪ Zarząd Województwa Pomorskiego, adres e-mail: iod@pomorskie.eu
▪ Agencja Rozwoju Pomorza S.A., adres e-mail: rodo@arp.gda.pl
▪ Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., adres e-mail: iod@pfp.gda.pl
▪ Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., adres e-mail: iod@prfpk.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w celu udzielenia bezpłatnej
informacji i konsultacji w ramach PCI na temat aktualnie dostępnych form wsparcia finansowego w ramach
prowadzonej, bądź otwieranej działalności gospodarczej.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym przez Administratora
do przetwarzania danych osobowych pracownikom oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie
czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania tych danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jednak nie
dłużej niż przez okres trwałości projektu pt. „Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”. Niniejszy
dokument jak i dane osobowe w nim zawarte, będą przetwarzane przez okres trwałości projektu jako dowód
spełnienia wymagań prawnych wynikających z RODO.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.

6/15

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.,
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33

Wzory klauzul informacyjnych

Wydanie II
Obowiązuje od
03.09.2018r.

6. KLAUZULA INFORMACYJNA – POKL
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa. Instytucja Zarządzająca na podstawie porozumienia powierzyła przetwarzanie Pani/Pana danych
Zarządowi Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, który powierzył ich
przetwarzanie Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szara 32-33,
80-116 Gdańsk.
Kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych:
▪ Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, adres e-mail: iod@miir.gov.pl
▪ Zarząd Województwa Pomorskiego, adres e-mail: iod@pomorskie.eu
▪ Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., adres e-mail: iod@pfp.gda.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji wymagań zawartej umowy pożyczki w ramach realizacji projektu pt. „Kapitał na start.
Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą”, w tym dokonywania rozliczeń finansowych,
monitorowania i kontrolowania przebiegu realizacji operacji związanych z zarządzaniem udzieloną pożyczką,
realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu w ramach Programu
Operacyjny Kapitał Ludzki oraz dochodzenia i egzekwowania wierzytelności, obsługi informatycznej oraz
archiwizacji dokumentacji.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym przez Administratora
do przetwarzania danych osobowych pracownikom oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie
czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania tych danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2020 roku.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
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7. KLAUZULA INFORMACYJNA – PORPW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa, który powierzył ich przetwarzanie Pomorskiemu Funduszowi
Pożyczkowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk w ramach realizacji projektu
pt. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia
funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Działania 1.2
Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
2. Kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych:
▪ Bank Gospodarstwa Krajowego, adres e-mail: iod@bgk.pl
▪ Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., adres e-mail: iod@pfp.gda.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji wymagań zawartej umowy pożyczki, w tym dokonywania rozliczeń finansowych,
monitorowania i kontrolowania przebiegu realizacji operacji związanych z zarządzaniem udzieloną pożyczką,
realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu oraz dochodzenia
i egzekwowania wierzytelności, obsługi informatycznej oraz archiwizacji dokumentacji.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym przez Administratora
do przetwarzania danych osobowych pracownikom oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie
czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania tych danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
6. przez okres trwałości projektu pt. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego
MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” realizowanego w
ramach Działania 1.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, a po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
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PRZESYŁANIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku (80-116) przy ul. Szarej 32-33, zwana dalej PFP Sp. z o.o. Dane kontaktowe: biuro@pfp.gda.pl tel: +48
58 302-20-05;
W Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD
e-mail: iod@pfp.gda.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) marketingowych - marketingu produktów i usług PFP Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO,
b) wysyłania Pani/Panu Newslettera PFP Sp. z o.o. na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym przez Administratora
do przetwarzania danych osobowych pracownikom oraz podmiotom, którym Administrator zleca wykonywanie
czynności z zakresu marketingu produktów i usług PFP Sp. z o.o.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednak niniejszy
dokument jak i dane osobowe w nim zawarte, będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania, w tym jako dowód spełnienia
wymagań prawnych wynikających z RODO.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
niemniej konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przesłania i przedstawienia Panu/Pani informacji
z zakresu marketingu produktów i usług PFP Sp. z o.o. oraz Newslettera PFP Sp. z o.o.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
w profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
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9. KLAUZULA INFORMACYJNA – MATERIAŁY INFORMACYJNE I WIZERUNEK
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (80-116) przy ul. Szara 32-33. zwana dalej PFP Sp. z o.o.; Dane kontaktowe: biuro@pfp.gda.pl, tel.:
+48 58 302-20-05.
W Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD
e-mail: iod@pfp.gda.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach związanych
z realizacją działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych
dotyczących działalności PFP Sp. z o.o. w postaci tradycyjnej (druki papierowe) oraz publikacji na stronach
internetowych zarządzanych przez PFP Sp. z o.o.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą odbiorcy materiałów informacyjno-promocyjnych oraz osoby
upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie
czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jednak niniejszy
dokument jak i dane osobowe w nim zawarte, będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania, w tym jako dowód spełnienia
wymagań prawnych wynikających z RODO.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
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10.KLAUZULA
INFORMACYJNA
–
PROGRAMY
MIKROFINANSOWANIA
DOFINANSOWANE Z PFR 2020+, POWIERZONE PRZEZ BGK
1.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Ministerstwo Rozwoju, które
powierzyły ich przetwarzanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa. Na podstawie podpisanego Porozumienia w sprawie zasad powierzenia przetwarzania
danych osobowych, będącego załącznikiem do Umowy Operacyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył
przetwarzanie danych osobowych Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk w celach związanych z realizacją Projektu, Umowy Operacyjnej, realizacją
polityki rozwoju, w zakresie niezbędnym do realizacji Operacji w odniesieniu do zbiorów „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz „Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych” oraz „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
2. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową
zgodnie z przepisami:
a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016), zwanym w dalszej części Rozporządzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
b) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1876 ze zm.).
3. W Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD:
adres e-mail: iod@pfp.gda.pl;
4. Moje dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową przetwarzane będą w celach związanych z realizacją
Projektu, Umowy Operacyjnej, realizacją polityki rozwoju, w zakresie niezbędnym do realizacji Operacji, w tym:
a) przed zawarciem Umowy Inwestycyjnej w celu przeprowadzenia merytorycznej i finansowej oceny wniosku
o pożyczkę na podstawie mojej zgody;
b) po zawarciu Umowy Inwestycyjnej w celu wdrażania instrumentu finansowego, w szczególności w związku z
procesem udzielania jednostkowych wsparć, monitorowania jednostkowych umów zawartych z ostatecznymi
odbiorcami, realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu oraz dochodzenia
wierzytelności, obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentacji.
5. Odbiorcą moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową będą osoby upoważnione przez
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi
wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
6. Moje dane osobowe i dane objęte tajemnicą bankową będą przechowywane:
a) przez okres 90 dni w przypadku, gdy złożenie wniosku o pożyczkę nie skutkuje zawarciem Umowy
Inwestycyjnej,
b) przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego
terminu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania mnie.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową jest dobrowolne.
10. Moje dane osobowe i dane objęte tajemnicą bankową nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie
będą poddawane profilowaniu.
11. Moje dane osobowe i dane objęte tajemnicą bankową nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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Wyjaśnienie do terminów zawartych w niniejszej klauzuli informacyjnej:
przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Projekt - przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez
instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu.
Umowa Operacyjna - Umowa Operacyjna nr 2/RPPM/0317/2017/II/DIF/001 Instrument Finansowy – Mikropożyczka
oraz Pożyczka Rozwojowa zawarta w dniu 9 sierpnia 2017r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Pomorskim
Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.
Operacja - operacja zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013, polegająca na wdrożeniu i realizacji Instrumentu Finansowego Mikropożyczka oraz Instrumentu
Finansowego Pożyczka Rozwojowa zgodnie z Umową Operacyjną.
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11.KLAUZULA INFORMACYJNA – PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, POWIERZONE PRZEZ PFR SP. Z O.O.
1.

Administratorem 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. z
siedzibą w Gdańsku, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk. Na podstawie podpisanej Umowy Powierzenia
Przetwarzania Danych Osobowych Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych
osobowych Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Szara 32-33, 80-116
Gdańsk w odniesieniu do zbioru „Wsparcie ze środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej RPO
WP 2007-2013”.
2. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe oraz dane objęte tajemnica bankową
zgodnie z przepisami:
a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
b) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1876 ze zm.).
3. W Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD:
adres e-mail: iod@pfp.gda.pl.
4. Moje dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji Operacji i Umowy Operacyjnej, w tym:
a) przed zawarciem Umowy Pożyczki w celu przeprowadzenia merytorycznej i finansowej oceny wniosku o
pożyczkę na podstawie mojej zgody;
b) po zawarciu Umowy Pożyczki w celu uruchomienia i zarządzania produktem finansowym, w szczególności
w związku z udzielaniem i wypłatą jednostkowych pożyczek odbiorcom wsparcia, dokonywaniem rozliczeń
finansowych, monitorowaniem i kontrolowaniem przebiegu realizacji Operacji, realizacji procesów
sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu oraz dochodzenia wierzytelności, obsługi
informatycznej, archiwizacji dokumentacji.
5. Odbiorcą moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową będą osoby upoważnione przez
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie
czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
6. Moje dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową będą przechowywane:
a) przez okres 90 dni liczone od momentu powzięcia informacji, że złożenie wniosku o pożyczkę nie
skutkuje zawarciem Umowy Pożyczki,
b) przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, a po tym okresie przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń).
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem - w granicach przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przeze mnie moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową jest dobrowolne.
10. Moje dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
11. Moje dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową nie będą przekazywane do państwa trzeciego w
rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
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Wyjaśnienie do terminów zawartych w klauzuli informacyjnej - Pożyczka na Zatrudnienie:
dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie,
której dane dotyczą).
przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbierania, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie lub niszczenie.
Operacja – wszelkie operacje związane z uruchomieniem i zarządzaniem Produktem Finansowym – Pożyczka na
zatrudnienie zgodnie z Umową Operacyjną.
Umowa Operacyjna – Umowa Operacyjna na uruchomienie i zarządzanie Produktem Finansowym – Pożyczka na
zatrudnienie Nr PFR/1/2018/II/10 zawarta pomiędzy Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. a Pomorskim
Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.
Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych – umowa zawarta w dniu 29 czerwca 2018 r. pomiędzy
Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przy realizacji zadań przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Sp. z o.o. na mocy Umowy Powierzenia Zadań oraz Umowy Operacyjnej.
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12.KLAUZULA INFORMACYJNA – PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH
1.

Administratorem danych osobowych jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szara 32-33, 80-119 Gdańsk.
2. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami:
a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016), zwanym w dalszej części Rozporządzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. W Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD:
adres e-mail: iod@pfp.gda.pl;
4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Umowy Pożyczki, w tym:
a) przed zawarciem Umowy Pożyczki w celu przeprowadzenia merytorycznej i finansowej oceny wniosku
o udzielenie pożyczki na podstawie mojej zgody;
b) po zawarciu Umowy Pożyczki w celu udzielenia pożyczki, ewaluacji, monitoringu, kontroli
i sprawozdawczości.
5. Odbiorcą moich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym
Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania
danych (podmioty przetwarzające).
6. Moje dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 90 dni w przypadku, gdy złożenie wniosku o pożyczkę nie skutkuje zawarciem Umowy
Pożyczki,
b) przez okres 6 lat od daty spłaty wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia tego terminu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania
mnie.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia Pożyczki.
12. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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