FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
I WSPIERANIA FINANSOWEGO

FUNDSTAR
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
W STARACHOWICACH
ul. Mickiewicza 1a, tel. 41 274 46 90, fax 41 274 04 09
Starachowice, dnia ........................... r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w
Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, zwana dalej Funduszem.
2. Fundusz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez kontakt na stronie
www.farr.pl, e-mail: iod@farr.pl, tel.: 41 274 46 90, lub pisemnie na adres siedziby Funduszu
wskazany w pkt 1.
3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, f
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy poręczenia (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
5. Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d RODO Fundusz będzie przetwarzać następujące kategorie moich
danych: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, seria
i nr dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, e-mail, telefon, informacja o stanie cywilnym, ilość
osób na utrzymaniu, dokumenty finansowe, informacje dot. majątku osobistego i firmowego oraz
zobowiązań (oświadczenie majątkowe).
6. Moje dane osobowe Fundusz może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
Województwu Świętokrzyskiemu pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej z siedzibą ul. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, oraz może powierzyć specjalistycznym firmom realizującym na
zlecenie Instytucji Zarządzającej i Funduszu kontrole i audyty.
7. Fundusz nie przekazuje moich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a, art. 14 ust. 2 lit. a RODO moje dane pozyskane w celu zgodnie z pkt
3 Fundusz przechowuje przez okres trwania umowy nie dłużej niż do 31.12.2027 r. W przypadku
dochodzenia roszczeń okres przechowywania danych wydłuża się na czas spłaty zobowiązania.
9. Przysługuje mi: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Podanie przeze mnie danych jest wymogiem umownym wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku odmowy podania danych osobowych niezbędnych do realizacji celu zgodnie z pkt 3,
Fundusz może odmówić zawarcia umowy poręczenia.
11. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

…………………………………………
/czytelny podpis/
Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/4 z Województwem Świętokrzyskim w sprawie dalszego
wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe”
zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój
przedsiębiorczości

