KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w Fundacji Rozwoju Regionu Rabka
Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”), Fundacja Rozwoju
Regionu Rabka z siedzibą w Rabce – Zdroju przedstawia podstawowe informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
I.

Adresaci klauzuli:
Osobami, których dane dotyczą są:
1) pożyczkobiorcy będący osobami fizycznymi,
2) osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki,
3) osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń
udzielanych pożyczek.

II. Administrator danych osobowych:
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce - Zdrój przy ul. Orkana
nr 20F/1.
III. Kontakt z Administratorem:
1) adres: 34-700 Rabka – Zdrój, ul. Orkana nr 20F/1
2) adres e-mail: poczta@frrr.pl
3) telefon: 18 26 777 39
IV. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) rozpatrzenia wniosku pożyczkowego oraz zawarcia i realizacji umowy
pożyczki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b i f
RODO);
2) podjęcia
czynności
związanych
z
ustanowieniem
zabezpieczeń
dokonywanych przez osoby trzecie (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu pożyczek w ramach
wsparcia na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) marketingu i promocji produktów i usług Administratora (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);.
5) dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1
lit. b i f RODO),
6) archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych; dochodzenia należności
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. c i f RODO).
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V. Prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora
Udzielanie pożyczek w ramach działalności statutowej, wykonywanie zawartych
umów pożyczkowych.
VI. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym
kategoriom odbiorców:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
którym powierzono wykonywanie czynności w szczególności związanych
z dochodzeniem roszczeń, na podstawie umowy z Administratorem,
2) Instytucjom państwowym i samorządowym na podstawie umowy linii
pożyczkowej nr MFR/3/LP/3/2022/U z dnia 24.03.2022 r. o której mowa w §2
ust. 1 pkt 1.5. Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu
Pożyczkowego „Pożyczka Uniwersalna”,
3) Pracownikom i współpracownikom Administratora,
4) Podmiotom zewnętrznym prowadzącym wobec Administratora działalność
audytową/kontrolną.
VII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt IV. celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach
prawa i zawartej umowie linii pożyczkowej nr MFR/3/LP/3/2022/U z dnia
24.03.2022 r., o której mowa w §2 ust. 1 pkt 1.5. Regulaminu udzielania
pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka Uniwersalna”.
VIII. Charakter pozyskania danych od osób, których dane dotyczą:
Podanie danych osobowych celem zawarcia i realizacji umowy pożyczki
ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji
umowy z Administratorem, z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania
przez osoby, których dane dotyczą ze specjalnych uprawnień wynikających
z przepisów prawa, podanie danych jest obligatoryjne do skorzystania z tych
uprawnień.
IX. Profilowanie:
Przekazane dane osobowe nie będą
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

podlegały

zautomatyzowanemu

X. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą:
Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługują Państwu następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo
do bycia zapomnianym – art. 17 RODO),
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4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych
lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO),
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw
wymienionych w niniejszym dokumencie istnieje możliwość wniesienia
w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
uprawnienie to podlega ograniczeniu w sytuacji, gdy podstawą wykorzystania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub innego podmiotu
albo interes publiczny, albo istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza, iż mogą Państwo
zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; uprawnienie to istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

.
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