KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Urzędu

2.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach uzyskania pomocy opartej o instrumenty finansowe udzielone
w ramach Umowy Pośrednika I stopnia, poprzez realizację i rozliczenie umowy dotyczącej udzielonych instrumentów
finansowych, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjnopromocyjnych oraz archiwizacji w oparciu o realizacje postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań
publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych
Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

3.

Pani/Pana dane przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze
w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie instrumentów finansowych opartym m.in. o: a. ustawę z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
b. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

4.

5.

6.

e. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
f. ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o., z siedzibą przy ul.
Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, który w imieniu Województwa Wielkopolskiego realizuje wyżej wskazane działania
oraz Samorządowego Funduszu Poruczeń Kredytowych Sp. z o.o. Rynek 6, 63-800 Gostyń, który pełni rolę Pośrednika
Finansowego.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować się z inspektorem
ochrony danych osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
a. adres email iod@wfr.org.pl
b. lub z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub e-mail:
inspektor.ochrony@umww.pl.
c. lub z inspektorem ochrony danych osobowych Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
e-mail iod@fundusz.gostyn.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania okresu archiwizacji, który określony jest
w postanowieniach Umowy Pośrednika I stopnia, lub do czasu, w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające
z przyznanej pomocy oraz zawartych umów, dotyczących instrumentów finansowych,
7. Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach dostępnych instrumentów finansowych.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

