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Klauzula informacyjna dla Pożyczkobiorców 

W związku z potrzebą monitorowania procesu zawierania i realizacji umowy pożyczki i udostępnieniem danych w tym celu, w 
imieniu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przekazujemy poniższą informację. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (DFR) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 

54-427 Wrocław (biuro@dfr.org.pl/ tel.: 71 736 06 20/ www.dfr.org.pl). Nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych 

osobowych sprawuje inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można pod adresem: iod@dfr.org.pl.  

2. Cel przetwarzania danych osobowych:   

monitorowanie udzielonego wsparcia w związku z realizacją Umów z Pośrednikami Finansowymi oraz informowanie Pośredników 

Finansowych o pozytywnym lub negatywnym wyniku procesu zawierania umowy z przedsiębiorcą wnioskującym o pożyczkę 

(Pożyczkobiorcą) na podstawie uzasadnionego interesu DFR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także przekazywanie informacji nt. 

niekomercyjnych form wsparcia MŚP przez podmioty publiczne i niepubliczne, w tym m.in. dotyczących wydarzeń 

organizowanych przez te podmioty oraz form pomocy finansowej ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Przedmiotem udostępniania są następujące kategorie danych:  

dane rejestrowe i adres prowadzonej działalności Pożyczkobiorców oraz wszelkie informacje nt. udzielonej lub nieudzielonej 

pożyczki.  

4. Odbiorcy danych:   

pracownicy oraz współpracownicy DFR; podmioty, którym DFR zleca przetwarzanie danych na podstawie stosownych umów 

powierzenia przetwarzania oraz Pośrednicy Finansowi, którzy zawarli z DFR umowy o pośrednictwo finansowe (w zakresie nr 

REGON).  

5. Okres przechowywania danych:   

dane przechowywane i przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pożyczki, a także 5 lat po jej wykonaniu. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające 

sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

9. Dane zostały przekazane DFR przez Pośrednika Finansowego, do którego wpłynął wniosek o zawarcie umowy pożyczki. 

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

___________________________________ 
data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wnioskodawcy 
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