Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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(RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

2. Dane kontaktowe administratora:
WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych, tel. +48 74 664 91 64, e-mail: rodo@invest-park.com.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu naboru wniosków zgodnie z
Regulaminem Funduszu Pożyczkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu udzielenia pożyczki.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest: art. 6 ust. 1 lit. b, c, e
oraz f Rozporządzenia 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 95/45/WE).

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora.
W zależności od przebiegu postępowania dane mogą ponadto być przekazane właściwym
organom władzy publicznej, w szczególności sądom.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania podanych danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez okres
niezbędny do realizacji procesu naboru wniosków o udzielenie pożyczki, na czas niezbędny do
wykonania umowy pożyczki oraz niezbędny dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, a po zakończeniu przez okres wynikający z regulacji dotyczących
przedawnienia, a także obowiązku archiwizacyjnego Administratora.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak też w oparciu o podane dane nie będą
podejmowane zautomatyzowane decyzje.
…………………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………………..
podpis osoby podającej dane

