KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH
(art. 13 RODO)
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem twoich danych osobowych jest Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach przy ul. Żeliwna 38, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS nr 0000824122;
NIP: 6342972979; REGON: 385412081, o kapitale zakładowym 500.000.00zł (dalej: „ŚFR”), e-mail:
kontakt@sfr-slaskie.pl
2. Twoje dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z panelu projektodawcy na stronie
system.sfr-slaskie.pl możemy przetwarzać do poniższych celów:
a) przeprowadzenia naboru Projektów do programu pilotażowego „WEJŚCIA
KAPITAŁOWE” zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Naboru Projektów do
Programu Pilotażowego „WEJŚCIA KAPITAŁOWE – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO. Dane takie będą przetwarzane w okresie trwania naboru oraz kolejnych 3
miesięcy;
b) realizacji monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości z przebiegu naboru oraz
przebiegu Procesu Inwestycyjnego – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Dane
takie będą przetwarzane do chwili wniesienia sprzeciwu lub przez okres 3 lat od chwili
pobrania danych osobowych;
c) realizacji zawartej umowy Inwestycyjnej po przeprowadzeniu Procesu Inwestycyjnego –
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane takie będą przetwarzane w okresie
realizacji Procesu Inwestycyjnego oraz obowiązywania umowy Inwestycyjnej oraz
kolejnych 3 miesięcy;
d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ŚFR – tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym: w celach statystycznych i analitycznych, gdzie
uzasadnionym interesem ŚFR jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
prowadzonych przez niego działań. Dane takie będą przetwarzane do chwili wniesienia
sprzeciwu lub przez okres 3 lat od chwili pobrania danych osobowych;
e) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową. Dane będą
przetwarzane do chwili cofnięcia zgody lub przez okres 6 miesięcy od udzielenia przez
nas ostatniej odpowiedzi.
3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z wyżej przedstawionych
celów może odbywać się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe,
a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji celów wskazanych powyżej (pkt 2).
Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, ale skutkiem odmowy ich podania będzie
brak możliwości realizacji celów wskazanych powyżej (pkt 2).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji naboru Projektów do
programu pilotażowego „WEJŚCIA KAPITAŁOWE”, w tym usługi prawne, a w stosownych
przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione także zewnętrznym
ekspertom w celu oceny Projektu opisanego i możliwości przeprowadzenia Procesu Inwestycyjnego.
6. Niezależnie od pkt 2 dane osobowe, w każdym przypadku będą przetwarzane przez okres wymagany
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Osobom, których dane
osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej zgody możesz w
dowolnym momencie bez podania przyczyny cofnąć swoją zgodę. Wystarczy, że napiszesz do nas
na adres mailowy podane w pkt 1. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy przed jej cofnięciem.
10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

