REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW I FIRM LEASINGOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z FUNDUSZEM POMERANIA SP. Z O.O.

§1
1. Fundusz Pomerania Sp. z o.o. ogłasza Konkurs dla pracowników banków i firm leasingowych
współpracujących z Funduszem Pomerania Sp. z o.o. (dalej „Konkurs”).
2. Celem konkursu jest zaktywizowanie działalności poręczeniowej, zwiększenia popularności
korzystania z poręczenia jako regionalnego instrumentu korzystnego zabezpieczenia kredytów dla
firm sektora MŚP oraz wyróżnienie pracowników Instytucji współpracujących z Funduszem
szczególnie zaangażowanych w realizację wsparcia działalności firm sektora MŚP kredytem
bankowym/pożyczką, zabezpieczonym poręczeniem Fundusz, a także stworzenie przyjaznego dla
przedsiębiorcy
z
sektora
MŚP,
systemu
finansowania
zewnętrznego
kredytem
bankowym/pożyczką/leasingiem wraz z poręczeniem ze środków ZFR
3. Do udziału w konkursie uprawnieni są Pracownicy współpracujących z Funduszem Instytucji
Finansujących, zajmujący się sprzedażą produktów kredytowych/pożyczkowych/leasingów dla
klientów z sektora MŚP oraz Dyrektorzy oddziałów tych Instytucji („Uczestnicy”).
4. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody przez Instytucję Finansującą na
udział w konkursie swoich Pracowników i Dyrektorów. Lista Instytucji Finansujących, które wyraziły
zgodę na udział w konkursie swoich Pracowników i Dyrektorów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu.
5. Wyrażenie przez Instytucję Finansującą zgody na udział w konkursie swoich Pracowników i
Dyrektorów może zostać dokonane drogą mailową na adres : k.kramarz@funduszpomerania.pl.
§2
1. Konkurs trwa od dnia 09 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
2. W ramach konkursu oceniana będzie ilość oraz wartość poręczeń udzielonych przez Fundusz
w okresie trwania konkursu (uwzględniane będą tylko poręczenia w ramach ZFR)
3. Każdy z Uczestników, w okresie trwania konkursu gromadzi punkty wg następujących kryteriów:
a) za każde poręczenie udzielone o wartości mniejszej lub równej 80.000,00 zł – 3 pkt.
b) za każde poręczenie udzielone o wartości od 80.000,01 do 200.000,00 zł – 2 pkt.
c) za każde poręczenie udzielone o wartości powyżej 200.000,01 zł –1 pkt.
d) poręczenie o wartości poniżej 50.000,00 zł premiowane jest dodatkowo 1 punktem.
4. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do konkursu jest udzielenie minimum 6 poręczeń (w
trakcie całego okresu trwania konkursu) oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego (zał. 1 do
Regulaminu)
5. Suma punktów uzyskanych przez Uczestnika konkursu będzie wyznaczała jego miejsce w rankingu.
6. Nagrody dla najwyżej sklasyfikowanych uczestników:
a) 1 miejsce - 3.000,00 zł (lub karta podarunkowa o równowartości)
b) 2 miejsce - 2.000,00 zł (lub karta podarunkowa o równowartości)
c) 3 miejsce – 1.000,00 zł (lub karta podarunkowa o równowartości)
d) nagroda dla Dyrektora Instytucji Finansującej (Instytucja, w której zatrudniony jest
najwyżej sklasyfikowany Uczestnik) – 1.000,00 zł
7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku Uczestników, o pozycji na liście
rankingowej zadecyduje ilość udzielonych poręczeń. Natomiast, jeżeli ilość udzielonych poręczeń
będzie równa wówczas zadecyduje wyższa suma kwot udzielonych poręczeń.
8. Dodatkowo, co miesiąc nastąpi ogłoszenie „najlepszego doradcy miesiąca” i przyznana zostanie
nagroda „wyróżnienie” 500,00 zł (minimalna ilość udzielonych w ramach nagrody miesięcznej
poręczeń – 2 poręczenia w miesiącu)
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9. Warunkiem dodatkowym otrzymania nagrody, o której mowa w ust. 6 i 8 jest konieczność
uregulowania przez przedsiębiorcę prowizji za udzielenie poręczenia
§3

1. Potwierdzeniem rozstrzygnięcia konkursu odnośnie §2 pkt. 6 oraz §2 pkt. 8 będzie pisemny protokół
(zał. nr 3 do Regulaminu) sporządzony w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu
tj. od 14 kwietnia 2020 r.. Protokół będzie sporządzony i podpisany przez Komisję konkursową
„Funduszu Pomerania” Sp. z o.o. na podstawie rejestru wniosków i rejestru podpisanych umów w
ramach poręczeń ze środków ZFR.
2. Raz w tygodniu, począwszy od stycznia 2020 r., Fundusz Pomerania będzie przesyłał Uczestnikom
konkursu informację na temat aktualnej klasyfikacji Uczestników w ramach spełnienia warunków, o
których mowa §2 .
3. Wręczenie nagród odnośnie §2 pkt. 6 i 8 nastąpi w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania
przez „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. oświadczenia dla celów podatkowych o przyjęciu nagrody
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie wypełnia doradca, który w
wyniku rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z §1 pkt. 3 uzyskał nagrodę. Oświadczenie wypełnione i
podpisane należy odesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie spółki. W przypadku odmowy
przesłania przez pracownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 tygodni od dnia
powiadomienia przez „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. pracownika o wygranej przyjmuje się, że
pracownik zrezygnował z przyznanej mu nagrody. W takiej sytuacji pracownikowi, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, nie przysługuje nagroda przewidziana niniejszym konkursem.
4. Pracownik banku lub instytucji finansującej współpracujących z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o.
otrzymujący nagrodę, zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru nagrody stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
5. Nagroda, o której mowa w ust. 2 pkt. 8, jest to wygrana w konkursie, która korzysta ze zwolnienia z
pdof na podstawie zapisów art. 21 ust.1 pkt.68 o treści: „wartość wygranych w konkursach i grach
organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i
telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych
lub nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z
prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej
działalności”;
6. W przypadku kiedy jednorazowa wartość nagród wyniesie powyżej 2.000,00 zł „Fundusz
Pomerania” Sp. z o.o. zapłaci zryczałtowany 10% podatek na podstawie: Art. 30. „ Dochody
(przychody) z innych źródeł o treści: „1) Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany
podatek dochodowy: 2) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród
związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1
pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody; (Zastrzeżenia dotyczą hazardu oraz
wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych,
loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych)”.„Fundusz Pomerania” Sp.
z o.o. z wygranej powyżej 2.000,00 zł pokryje 10 % podatek. (tj. wygrana stanowić będzie kwotę
netto, należną pracownikowi). Zwycięzca zobowiązuje się do udzielenia „Funduszowi Pomerania” Sp.
z o.o. niezbędnych informacji do celów podatkowych zgodnie z załączonym oświadczeniem w celu
realizacji Nagrody.
§4
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz.U. z2018 r. poz. 1000).
Administratorem danych osobowych jest „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. z siedzibą pl. Hołdu
Pruskiego 9, 70-550 Szczecin.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dokonywane będzie w celu przeprowadzenia
Zimowego Konkursu w szczególności w celu wydania nagród przewidzianych w Konkursie oraz
wypełnienia obowiązków podatkowych, związanych z wydaniem nagród
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu przez czas niezbędny do wydania nagród, wypełnienia obowiązków podatkowych
przez administratora danych związanych z wydaniem nagród w Konkursie
Uczestnicy mają prawo: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ust. 6.
Żądanie przez Uczestnika usunięcia jego danych osobowych lub dokonanie skutecznego
sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, a jeżeli żądanie usunięcia
nastąpiło po zdobyciu przez Uczestnika Nagrody a przed jej wysłaniem, wówczas Uczestnik traci do
niej prawo.
Szczegółowy obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 RODO spełniony zostanie w osobnym
dokumencie – stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu

§5
1. „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolny
sposób i w dowolnym terminie
2. „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z dowolnego powodu
i w dowolnym terminie, co nie będzie rodzić wobec Funduszu ze Strony Uczestników żadnych
roszczeń, w szczególności roszczeń o wypłatę nagród.
3. Przystąpienie przez pracownika banku lub instytucji finansującej współpracującej z „Funduszem
Pomerania” Sp. z o.o. do niniejszego konkursu oznacza pełną akceptację wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ REJESTRACJI W KONKURSIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania Doradcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa oraz adres oddziału Instytucji Finansowej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu do Doradcy
Akceptuję regulamin Zimowego konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z art. 6
ust. 1 lit a) Rozporządzeniem 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 oraz ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z2018 r. poz. 1000). celu przeprowadzenia Zimowego Konkursu w
szczególności w celu wydania nagród przewidzianych w Konkursie oraz wypełnienia obowiązków
podatkowych, związanych z wydaniem nagród
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
Podpis

Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione !!!
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
dla celów podatkowych o przyjęciu nagrody
Konkurs ……………………………………………………….…………………………………………….
Wartość nagrody ……………………………………………………………………………………………..
DANE OSOBY ODBIERAJACEJ NAGRODĘ
Nazwisko ___________________ Imiona _________________________________
Pesel

______________________

Imię matki ________________
Data urodzenia __________________

Imię ojca _____________________
Miejsce urodzenia __________

Miejsce zamieszkania:
Ulica____________________
Kod pocztowy ______________

Nr domu _____ Nr mieszkania _____
Miejscowość ___________________________

Urząd Skarbowy _________________________________________

BANK:…………………………………….. Nr konta bankowego:

telefon kontaktowy…………………………………
adres email: …………………………………………………..

podpis …………………………………….
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Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991r.o Podatku dochodowym od osób fizycznych, na podatnie
Art.21.1 pkt.68 wolne od podatku są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i
emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z
dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą
premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wynagrodzeń lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.,
zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących
przychód z tej działalności.
Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 2.000,00 zł opodatkowane
będą w całości - zryczałtowanym 10% podatkiem.
Do pobrania zryczałtowanego 10% podatku od wygranych nagród, nie objętych zwolnieniem,
obowiązany jest płatnik – organizator konkursu – mający do dyspozycji nagrody rzeczowe.
Stosownie do zapisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r., dochodów (przychodów)
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach
wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68,
nie łączy się z dochodami z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu - w wysokości
10% wygranej lub nagrody. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz podmioty uprawnione do prowadzenia gier i zakładów
wzajemnych wypłacając przychody z powyższych tytułów zobowiązane są, przy ich wypłacie, pobrać
wygrywającym podatek, odprowadzając go następnie na rachunek urzędu skarbowego właściwego
według siedziby płatnika (art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991r.).
Stosownie do treści art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991, jeżeli przedmiotem wygranych w
grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach fantowych oraz wygranych lub
nagród w konkursach są rzeczy, podatnik jest zobowiązany płacić płatnikowi kwotę należnego
zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej.

………………………………….
Podpis

………………………………..
Data
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Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ Nr ……………

Komisja :
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………..

W dniu …………………. roku zebrała się komisja w składzie w/w i dokonała wyboru doradców bankowych,
którzy udzielili poręczeń o których mowa w Regulaminie do konkursu, a także Dyrektora Instytucji
finansującej, w której zatrudniony jest najwyżej sklasyfikowany Uczestnik
W wyniku weryfikacji nagrody otrzymują Doradcy oraz Dyrektor:
1……………………………..
2………………………………
3……………………………..
4………………………………
Łączna liczba osób uprawnionych do nagrody:……………….
Podpisy komisji:
1. ………………………………………………
2. ………...……………………………..……
3. ………………………………………………

………………………………………………………….
Podpis osoby zatwierdzającej protokół

………………………………………………………….
Podpis osoby zatwierdzającej do wypłaty
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Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY PIENIĘŻNEJ W KONKURSIE

Zgodnie z Regulaminem strony niniejszego porozumienia ustalają, co następuje:

Stronami protokołu są:
1. Zwycięzca Konkursu wyłoniony na podstawie Regulaminu Konkursu – Pan/Pani ……….……………., zam.
………………………………….……….., PESEL: ………………………zwany dalej Laureatem.
2. Organizator Konkurs - „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pl. Hołdu Pruskiego 9,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126048, kapitał zakładowy
12.150.000,00 zł, NIP 851-27-98-979, zwany w dalszej części Fundusz.

Na podstawie Regulaminu konkursu został wyłoniony Laureat, któremu przysługuje nagroda pieniężna:
Nagroda pieniężna:

Uwagi

Niniejszym protokołem Laureat kwituje odbiór wyżej wskazanej nagrody i oświadcza, że opisane w
Regulaminie konkursu zobowiązania Fundusz zostały w całości wypełnione. W dniu przekazania nagrody
na Laureata przechodzi ryzyko jej utraty. Laureat oświadcza, że przedmiot nagrody został przez niego
sprawdzony i nie wnosi on żadnych zastrzeżeń.

Laureat

Fundusz

………………………………

…………………………..

(Data i czytelny podpis)

(Data, podpis i pieczątka)
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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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Załącznik nr 6

Lista Instytucji Finansujących, które wyraziły zgodę na udział w konkursie swoich
Pracowników i Dyrektorów

1. Bank Spółdzielczy w Gryfinie
2. Bank Spółdzielczy w Gryficach
3. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
4. Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
5. Bank Spółdzielczy w Chojnie
6. Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
7. Bank Spółdzielczy w Białogardzie
8. Bank Spółdzielczy w Sławnie
9. Bank Spółdzielczy w Goleniowie
10. Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy
11. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
12. Bank Spółdzielczy w Wolinie
13. PKO Bank Polski Centrum Bankowości Przedsiębiorstw
Biuro Bankowości Przedsiębiorstw w Szczecinie
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