Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o
przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.
Kto będzie administratorem danych?
Administratorem Twoich danych będzie Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie, pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, adres
www: http://funduszpomerania.pl, adres e-mail: biuro@funduszpomerania.pl, tel. 91 813 01 10
Jakie dane przetwarzamy?
Są to przede wszystkim dane przekazane na podstawie umów o świadczenie usług, a także dane które nam podajesz np. w
ramach formularzy lub okien dostępnych na naszych stronach www, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania
się po naszych stronach www czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.
Podawanie danych , jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie
obowiązującego prawa. Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości
lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane.
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?
Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

1

wykonanie umowy na linii Fundusz
Pomerania - Przedsiębiorca (tymi umowami
są najczęściej umowy o udzielenie poręczenia,
umowy poręczenia, regulaminy, które
akceptuje Przedsiębiorca przed skorzystaniem
z danej usługi), w tym świadczenie usług na
rzecz
Przedsiębiorcy,
w
tym
także
dopasowywanie usług do jego potrzeb,
analizowanie i udoskonalanie usług oraz
zapewnianie bezpieczeństwa usług

do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym
zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą
być przetwarzane również po wygaśnięciu
tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to
dozwolone lub wymagane w świetle
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w
celach statystycznych, rozliczeniowych lub
w celu dochodzenia roszczeń

2

marketing w tym analizowanie i profilowanie
danych w celach marketingowych produktów
i usług administratora, pomiary statystyczne

art. 6 ust. 1 lit b) RODO niezbędność
do
wykonania
umowy,
której
stroną
jest
użytkownik (Przedsiębiorca)
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
niezbędność
do
wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze
(rozliczenia
finansowe i podatkowe)
art. 6 ust. 1 lit a) RODO – na
podstawie odrębnej zgody, która
obejmuje zakres danych szerszych,
niż to wynika z powszechnie
obowiązującego prawa
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony
interes
administratora.
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na
podstawie odrębnej zgody, która
obejmuje zakres danych szerszych,
niż to wynika z powszechnie
obowiązującego prawa

do
czasu
zgłoszenia
sprzeciwu/wycofania zgody
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skutecznego

3

ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub
obrona przed roszczeniem

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes administratora
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
niezbędność
do
wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze

do czasu wygaśnięcia umowy, jednak okres
przetwarzania danych może zostać
każdorazowo
przedłużony
o
okres
przedawnienia
roszczeń,
jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Także Instytucjom
finansowym udzielającym produktów finansowych stanowiących przedmiot poręczenia udzielanego przez Administratora,
podmiotom realizującym zabezpieczenie udzielanego poręczenia, realizującym reporęczenie, biurom informacji gospodarczej.
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa
np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się
postępowania karnego). Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z
Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych. Listę naszych Partnerów
znajdziesz pod linkiem http://funduszpomerania.pl/partnerzy. Nie przekazujemy Twoich danych do Państw trzecich.
Jakie masz prawo w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania Twoich danych.
Przysługują Ci również następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 prawo żądania sprostowania danych
 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia
usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te
dane innemu administratorowi danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z
poniższych praw:
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie
uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z
Inspektorem Ochrony Danych. Zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z tym przetwarzaniem skontaktuj się z Nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
Adres korespondencyjny: Fundusz Pomerania Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin
E-mail: iod@funduszpomerania.pl
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