Warszawa, dnia 18 marca 2022 roku

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dotyczy: umów pożyczek ze środków projektu „Zwiększenie konkurencyjności i
innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014–2020

(Pomorski

Fundusz

Rozwoju

2020+)

zawartych

po

26 lutego 2020 roku.

Niniejszy komunikat ma na celu przekazanie informacji o zasadach przetwarzania
danych osobowych w związku z:
1) Zawarciem przez Pana/Panią umowy pożyczki z Towarzystwem Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „TISE”),
2) Przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju
2020+), w ramach którego TISE przetwarza Pana/Pani dane osobowe w imieniu
oraz na rzecz administratorów danych osobowych (minister do spraw rozwoju
regionalnego oraz Zarząd Województwa Pomorskiego),
3) Udostępnieniem przez TISE Pana/Pani danych osobowych na rzecz
Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „PFR”)
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

dla

Województwa

Pomorskiego na lata 2007-2013.
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ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI Z TISE
Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani jako pożyczkobiorcy
(strony umowy pożyczki zawartej z TISE) odbywa się w celu zawarcia oraz
prawidłowego wykonania zobowiązań umownych. TISE przetwarza dane osobowe,
które zostały przez Pana/Panią przekazane na etapie ubiegania się o pożyczkę oraz
na etapie zawarcia umowy pożyczki. O zasadach przetwarzania danych osobowych
TISE informowało Pana/Panią w momencie gromadzenia danych osobowych poprzez
przekazanie klauzuli informacyjnej RODO (szczegółowe informacje zostały Panu/Pani
przekazane na etapie ubiegania się o pożyczkę). Uzupełniająco informujemy, iż ogólne
zasady przetwarzania danych osobowych przez TISE możecie Państwo znaleźć na
stronie internetowej:
➔ https://tise.pl/wp-content/uploads/2022/02/OGOLNA-KLAUZULAINFORMACYJNA.pdf
Jednocześnie informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), z
którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony
własnych danych osobowych. W każdym momencie możecie Państwo zatem
skierować zapytanie pod adres mailowy: iodo@tise.pl lub za pośrednictwem poczty
kierując je pod adres siedziby TISE.
PRZYSTĄPIENIE

DO

REGIONALNEGO

PROGRAMU
PROGRAMU

OPERACYJNEGO
OPERACYJNEGO

W

RAMACH

WOJEWÓDZTWA

POMORSKIEGO NA LATA 2014–2020 (POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU 2020+)
Informujemy, iż administrator Pana/Pani danych osobowych jako uczestnika projektu
„Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez
instrumenty

finansowe”

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)
jest:
1) w ramach Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego realizację
programów operacyjnych – minister do spraw rozwoju regionalnego,
2) w ramach procesu: Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – w zakresie instrumentów
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finansowych

obejmującego

dotychczasowe

zbiory

danych:

Regionalny

Program Operacyjny Województwa Pomorskiego nalata 2014-2020 oraz
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020

–

dane

uczestników

indywidualnych

–

Zarząd

Województwa

Pomorskiego.
TISE przetwarza niniejszy zakres danych osobowych na polecenie administratorów na
podstawie odrębnie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH NA RZECZ PFR W ZWIĄZKU Z
UDZIAŁEM

W

REGIONALNYM

PROGRAMIE

OPERACYJNYM

DLA

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe są udostępniane przez TISE na rzecz PFR
w związku z objęciem zawartej umowy pożyczki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Informujemy, iż w
załączniku nr 1 - Klauzula informacyjna – Pożyczka Ogólnorozwojowa zawarte zostały
informacje dotyczące:
1) udostępnienia przez TISE na rzecz PFR Pana/Pani danych osobowych,
2) przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez PFR jako odrębnego
administratora danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań pod adres:
tise@tise.pl
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Załącznik nr 1 do komunikatu
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