„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Najemców”
I.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu,
ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, NIP: 956-21-38-642, Regon: 871723445, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000225897
2.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede
wszystkim z Rozporządzeniem 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r (dalej jako RODO).
II.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:
1.
Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z
przewidzianych prawem przesłanek;
2.
Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony
cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
3.
Adekwatności – przetwarzane będą tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
4.
Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były
poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć
sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
5.
Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – dane nie będą przetwarzane dłużej niż jest to
konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać
Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe:
▪ dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym
przypadku do czasu jej odwołania;
▪ dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przestajemy przetwarzać, gdy wygasną wszelkie uzasadnione
powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy).
6.
Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi
zagrożeniami.
III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie, gdy
zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
W naszej działalności, przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w
szczególności:
▪ art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są
niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować;
▪ art. 6 ust. 1 punkt c RODO – a więc, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze. Wskazujemy w tym miejscu, że nasza działalność, realizacja programów,
udzielanie wsparcia jest ściśle regulowane przepisami prawa (prawa wspólnotowego oraz polskiego prawa
krajowego);
▪ art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej,
dobrowolnej zgody. W praktyce naszej działalności, będziemy ubiegać się o Państwa zgodę wyłącznie w celu
dostarczania informacji handlowych i/lub marketingowych.
IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:
1.
Dane osobowe najemców - najem lokali oraz realizacja usług pokrewnych (najem sal konferencyjnych/
szkoleniowych)
a. dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać (w tym również, by
świadczyć usługi pokrewne, towarzyszące). Dane te zbieramy również w związku z ciążącym na nas
obowiązkiem prawnym (jesteśmy zobowiązani do tego, by zawierać umowy najmu według kryteriów i zasad
określonych w odrębnych przepisach);
b. dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:
▪ dane identyfikacyjne,
▪ dane kontaktowe,
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▪

dane o statusie przedsiębiorstwa (rodzaju działalności, , otrzymanej pomocy, zaległościach względem
organów podatkowych i ubezpieczeń społecznych).
c. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych
nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy. Podanie
danych nieprawdziwych może pociągać za sobą również inne konsekwencje (w tym na gruncie prawa
karnego).
2.
Dane osobowe odbiorców informacji handlowych
a. dane te przetwarzamy w celu dostarczenia na podany adres elektroniczny informacji handlowych (informacji
o produktach, o ofertach, cenach).
b. dane te obejmować będą:
▪ imię i nazwisko,
▪ adres e-mail.
c. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na
zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.
3.
Dane osobowe odbiorców informacji marketingowych
a. dane te przetwarzamy w celu dostarczenia na podany adres elektroniczny informacji marketingowych – a
więc wszelkiego rodzaju komunikatów wzmacniających nasz wizerunek, promujących markę. Przez
informacje marketingowe należy rozumieć wszelkiego rodzaju formy promocji, informacje o akcjach
propagujących, zachęty do udziału w konkursach i innych aktywnościach.
b. dane te obejmować będą:
▪ imię i nazwisko,
▪ adres e-mail.
c. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na
zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.
V.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI
W praktyce, opisane powyżej (w punkcie IV ust. 1) dane osobowe (dane najemców) mogą zostać wykorzystane w celu:
▪ rozpatrzenia aplikacji,
▪ przeprowadzenia czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy,
▪ wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
▪ ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,
▪ tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
▪ ewaluacji, kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości zgodnie z zasadami realizowanego projektu.
Państwa dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Przetwarzane przez nas informacje mogą zostać jedynie
przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:
▪ podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa,
▪ podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja
płatności),
▪ podmioty, którym dane osobowe są przekazywane na podstawie Państwa wyraźnej zgody,
▪ podmioty, które z istoty realizowanego projektu muszą wejść w posiadanie Państwa danych w celu realizacji
obowiązków kontrolnych, sprawozdawczych, badawczych, statystycznych (np. Instytucja Zarządzająca danym
projektem, Instytucja Pośrednicząca).
VI. UPRAWNIENIA
Posiadają Państwo prawo:
▪ dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
▪ usunięcia swoich danych,
▪ ograniczenia przetwarzania,
▪ prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
▪ prawo do sprzeciwu.
W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@kpfp.org.pl
Każdy Państwa wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy
przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że
pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie
będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
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