Załącznik nr 9 do Regulaminu Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR

Oświadczenia
Ja, niżej podpisana(y):
1.

2.

3.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. 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) w celu wykonywania zadań Pośrednika
Finansowego tj.: Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce - Zdrój przy ul. Orkana 20f/1 wchodzącej
w skład konsorcjum: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce – Zdroju przy ulicy Orkana 20 F/1, 34 –
700 Rabka – Zdrój, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z
siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 175, 34 – 200 Sucha Beskidzka, Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Unii Europejskiej 10, 32 –
600 Oświęcim, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy
Grunwaldzkiej 5, 32 – 500 Chrzanów (zwanego dalej: Konsorcjum w w/w składzie), powierzonych Umową
Operacyjną nr 2/POIR/11420/2020/VI/DIF/338 z dnia 01.10.2020 r, związanych z wdrożeniem i zarządzaniem
Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR w zakresie w jakim dotyczy realizacja umowy, w
szczególności w związku z procesem udzielenia pożyczki, monitorowania realizacji zawartej w tym celu umowy
oraz realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu.
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową, przez Konsorcjum w w/w składzie oraz
udostępnianie ich innym podmiotom, w szczególności: Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz organom
administracji publicznej, w tym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z Umową
Operacyjną i przepisami prawa, jak też w celach związanych ze złożeniem i realizacją niniejszego wniosku,
wykonaniem umowy pożyczki oraz realizacją Projektu
oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a na podstawie niniejszej klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
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 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:
1. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Centralnego Systemu Informatycznego
wspierającego realizację programów operacyjnych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister do spraw rozwoju regionalnego
2) Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce - Zdrój przy ul. Orkana 20f/1 wchodząca w
skład konsorcjum: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w Rabce – Zdroju przy ulicy Orkana
20 F/1, 34 – 700 Rabka – Zdrój, Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i
Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 175, 34 – 200
Sucha Beskidzka, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Unii Europejskiej 10, 32 – 600 Oświęcim, Agencja Rozwoju
Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 32 – 500
Chrzanów, przetwarza dane osobowe na podstawie Umowy Operacyjnej nr
2/POIR/11420/2020/VI/DIF/338 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu
01października 2020 r. na zasadzie podpowierzenia.
2.

W zakresie pozostałych danych osobowych przetwarzanych w ramach zgody udzielonej Konsorcjantowi:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą w
Rabce - Zdrój przy ul. Orkana 20f/1wchodząca w skład ww konsorcjum
2) Dane osobowe pozyskane przez Konsorcjanta w zakresie niezbędnym do:
a) rozpatrzenia złożonych wniosków pożyczkowych
b) wypłaty pożyczek
mogą zostać powierzone do przetwarzania innemu konsorcjantowi.

III.

Kontakt z Administratorem:
1. Kontakt z administratorem o którym mowa w cz II.1.1) IOD@mfipr.gov.pl.
2. Kontakt z administratorem o którym mowa w cz II.1.2)
- adres: 34-700 Rabka - Zdrój ul. Orkana 20f/1
- adres e-mail:poczta@frrr.pl
- telefon: 18 26 777 39

IV.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia pożyczki, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do
realizacji ww. celu. 3. Dane będą przetwarzane w celach szczegółowych:
- rozpatrzenia wniosku pożyczkowego oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki;
- czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń dokonywanych przez osoby trzecie
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem czynności
polegających na udzielaniu pożyczek w ramach wsparcia,
- dochodzenia należności
- archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych; dochodzenia należności.
2.
Przetwarzanie
Pani/Pana
danych
osobowych
w ramach
Umowy Operacyjnej
nr
2/POIR/11420/2020/VI/DIF/338 z dnia 01.10.2020 r. -Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, a także
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020.

V.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców;
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:
1) Podmiotom przetwarzającym dane 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 umów dotacyjnych lub innych umów wsparcia
zawartych z tymi instytucjami przez Administratora, jak również mogą zostać udostępnione organom
upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

VI.

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 zawartych umowach.

VII.

Charakter pozyskania danych od osób, których dane dotyczą:
Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy pożyczki ma charakter dobrowolny. Konsekwencje
niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie
realizowanym w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/11420/2020/VI/DIF/338 z dnia 01.10.2020 r. Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR. W szczególności taką konsekwencją będzie brak
możliwości rozpatrzenia wniosku.

VIII.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

IX.

Informacje o prawach osób których dane dotyczą:
Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:
dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do
złożonego wniosku – 18 RODO);
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 w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; w takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu
brak będzie możliwości nie będziemy już mogli przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem;
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.
prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20
RODO, co oznacza iż istnieje możliwość żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
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),
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
Informacje o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

X.

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego:
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
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