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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych 
pozyskanych przez Administratora Danych Osobowych (ADO).  

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  
z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu (53-125), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000415829, NIP: 897 178 20 09, 
Regon: 021856029, wysokość kapitału zakładowego 7.005.000,00 zł. 

2. Nad bezpieczeństwem danych osobowych czuwa powołany przez ADO Inspektor Ochrony Danych 
(IOD), z którym można się kontaktować:  

− telefonicznie: +48 608 017 368,  

− pod adresem e-mail: iod@dfr.org.pl ,  

− pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  
al. Kasztanowa 3A-5 we Wrocławiu (53-125). 

3. Przepisy RODO chronią dane osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, 
osób biorących udział w procesach biznesowych (np. osoby reprezentujące podmiot gospodarczy, 
członkowie zarządów spółek), osób biorących udział w działaniach marketingowych. Nie ma 
znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane oraz to, gdzie odbywa się to 
przetwarzanie, ani gdzie znajdują się serwery. 

4. Ochronie na podstawie przepisów RODO nie podlegają informacje dotyczące: 

− osób prawnych, w tym takie informacje jak nazwa (np. Dolnośląski Fundusz Rozwoju), forma 
prawna (np. Sp. z o.o.), dane kontaktowe (np. biuro@dfr.org.pl), adres siedziby, etc., 

− osób zmarłych, nie są one już bowiem osobami fizycznymi w rozumieniu przepisów; 

− dziecka poczętego, ale jeszcze nieurodzonego,  

− osób, które przetwarzają dane osobowe do użytku prywatnego, np. wysyłają kartki 
świąteczne do adresatów prywatnych. 

5. Do Państwa danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.  
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:  

− instytucje upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, 
prokuratura, policja, itp.),  

− Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
oraz inne jednostki samorządowe lub rządowe, 

− Urząd Zamówień Publicznych,  

− podmioty świadczące usługi w zakresie doręczenia korespondencji i przesyłek,  

− kancelarie prawne, które wykonują ̨usługi na rzecz Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, 

− podmiot administrujący stroną internetową,  

− podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz usługi w zakresie niszczenia dokumentów, 

−  hostingodawca poczty e-mail,  

− dostawcy oprogramowania,  

− podmioty świadzcące usługi kontrolne, doradcze, audytorskie. 
6. Cele przetwarzania, zakres i czas przetwarzania zostały szczegółowo wskazane w dedykowanych 

klauzulach informacyjnych. 
7. ADO gwarantuje Państwu nieprzerwany dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Jeżeli jest to technicznie możliwe ADO 
zapewnia również,̇ w określonych sytuacjach, możliwość przenoszenia danych osobowych do 
innego administratora.  
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8. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, możecie Państwo ją w każdej chwili 
odwołać. Przy czym decyzja o odwołaniu zgody nie wpływa na prawo ADO do przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.  

9. Mają Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Wasze dane w celu/ 
celach, których sprzeciw będzie dotyczył, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, 
praw i wolności innych osób lub podstawy do ustalania, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami.  
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami w sposób wskazany  
w ust. 2.  

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznacie, że przetwarzanie danych narusza przepisy 
prawa.  

11. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują ̨Wam liczne uprawnienia 
wynikające z przepisów RODO, w szczególności:  
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że w każdym czasie możecie 

żądać informacji o tym, jakie Wasze dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim 
celu dane te przetwarzamy,  

b) prawo żądania sprostowania danych, co oznacza, że jeśli przetwarzane przez nas Wasze 
dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne możecie się do nas zwrócić z żądaniem 
ich sprostowania i/ lub uzupełnienia,  

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, co oznacza, że w każdym momencie możecie 
żądać od nas usunięcia Waszych danych osobowych. Przy czym żądanie to nie zostanie 
spełnione w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do 
wywiązania się ̨ z ciążącego na nas obowiązku prawnego, a także gdy dalsze przetwarzanie 
Waszych danych osobowych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel związany  
z ustaleniem lub dochodzeniem roszczeń,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, należy przez to rozumieć 
takie oznaczenie danych osobowych, które spowoduje ograniczenie przetwarzania ich w 
przyszłości,  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że  
w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z naszych 
prawnie uzasadnionych interesów możecie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. 
Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Waszych danych, chyba że wykażemy podstawy do 
ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wykażemy, 
że nasz interes w przetwarzaniu tych danych jest nadrzędny wobec Państwa uprawnień,  

f) prawo żądania przeniesienia danych osobowych, co oznacza, że w przypadku, gdy będziemy 
przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej 
nam zgody, bądź w związku z wykonywaniem łączącej nas umowy, macie prawo żądać od nas 
przekazania tych danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie 
pliku elektronicznego.  

12. Państwa dane osobowe mogą ̨być przez nas przetwarzane w oparciu o: 
a) art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,  
b) art. 6 ust. 1 lit b RODO – w celu wykonania łączącej nas umowy lub w celu podjęcia działań 

na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,  
c) art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas w związku  

z realizacją przepisów Unii Europejskiej lub krajowych,  
d) art. 6 ust. 1 lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym, 
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e) art. 6 ust. 1 lit f RODO – w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO. 
13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przyjętą polityką retencji. 
14. W sytuacji, kiedy przekażą nam Państwo dokumenty zawierające dane osobowe, w tym dane 

szczególnej kategorii, zbędne z punku widzenia realizacji celu, wówczas dokumenty przekazane 
jako kopia lub odpis dokumentu - zniszczymy, natomiast oryginały zostaną do Państwa odesłane.  

15. Integralną częścią niniejszego dokumentu są dedykowane klauzule:  
a) klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego, 
b) klauzula informacyjna dla kontrahentów/ klientów DFR Sp. z o.o., 
c) klauzula informacyjna dla reprezentantów podmiotów prawnych i osób do kontaktu. 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO  
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 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, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą 

przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu (53-125), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000415829, NIP: 897 178 20 09, Regon: 021856029, 

wysokość kapitału zakładowego 7.005.000,00 zł. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dfr.org.pl, bądź 

pocztą tradycyjną pod adresem: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. al. Kasztanowej 3A-5 we 

Wrocławiu (53-125). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z podjęciem kontaktu z nami poprzez 

formularz kontaktowy na stronie www.dfr.org.pl na podstawie wyrażonej zgody - co stanowi 

przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane firmie zajmującej się prowadzeniem naszej strony 

internetowej i firmie hostingowej, mogą też być przekazane operatorom pocztowym i kurierom, 

dostawcom oprogramowania, jednostkom samorządowym, firmom audytującym, firmom 

dostarczającym usługi prawne, firmom umożliwiającym obsługę oprogramowani IT oraz innym 

podmiotom świadczącym usługi na naszą rzec lub upoważnionym na mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu zgłoszonego za pośrednictwem 

formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie www.dfr.org.pl lub w przypadkach, gdy 

będą nas do tego obligowały przepisy prawa przez okres pięciu lat po zakończeniu realizacji 

zgłoszonego w ten sposób celu, lub do momentu odwołania zgody. 

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

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz do 

odwołania zgody w dowolnym czasie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia 

odpowiedzi na zapytanie/ wniosek złożony przy wykorzystaniu formularza do kontaktu. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
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10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane  

w formie profilowania. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW/ KLIENTÓW DFR Sp. z o.o.  

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 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, 
iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą 

przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu (53-125), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000415829, NIP: 897 178 20 09, Regon: 021856029, 
wysokość kapitału zakładowego 7.005.000,00 zł. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dfr.org.pl, bądź 
pocztą tradycyjną pod adresem: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3A-5 we 
Wrocławiu (53-125). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu: 
a) realizacji umowy, zlecenia, serwisu - co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie  

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
b) wystawienia dokumentacji finansowo - księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży -  

co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
c) dochodzenia roszczeń będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - co stanowi 

przesłankę legalizującą przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
d) statystycznych i analitycznych - co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzania z art. 6 ust. 1  

lit. f RODO, 
e) marketingowych - co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzania z art. 6 ust. 1  

lit. f RODO, 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług pocztowych i/lub kurierskich, 

hostingodawcom poczty e-mail, dostawcom oprogramowania, bankom, Urzędom Skarbowym, 
firmom audytującym, firmom dostarczającym usługi prawne, Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz innym jednostkom 
samorządowym lub rządowym, firmom umożliwiającym obsługę oprogramowani IT oraz innym 
podmiotom upoważnionym na mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami kodeksu cywilnego 

(dochodzenie roszczeń), ustawy o rachunkowości (rozliczenia finansowo-księgowe) lub do czasu 
zakończenia współpracy lub relacji biznesowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także 
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz 
do wyrażenie sprzeciwu. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem 
wypełnienia przepisów prawa. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane  
w formie profilowania. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA REPREZENTANTÓW PODMIOTÓW PRAWNYCH  I OSÓB  DO KONTAKTU 
  

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 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, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą 

przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu (53-125), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000415829, NIP: 897 178 20 09, Regon: 021856029, 

wysokość kapitału zakładowego 7.005.000,00 zł. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dfr.org.pl, bądź 

pocztą tradycyjną pod adresem: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. al. Kasztanowa 3A-5 we 

Wrocławiu (53-125). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z: 

a) realizacją umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub 

b) obowiązkiem dokonania rozliczeń finansowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i 

c) realizacją obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole 

Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na 

pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych) - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i 

d) prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e) wykonywaniem umowy gospodarczej na potrzeby realizacji celu polegającego na pełnienia funkcji 

osoby do kontaktu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług pocztowych i/lub kurierskich, 

hostingodawcom poczty e-mail, dostawcom oprogramowania, bankom, Urzędom Skarbowym, 

klientom, jednostkom samorządowym, firmom audytującym, firmom dostarczającym usługi prawne, 

firmom umożliwiającym obsługę oprogramowani IT oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami kodeksu cywilnego  

i ustawy o rachunkowości. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także  

w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a ich 

niepodanie uniemożliwi realizację obowiązków nałożonych na administratora przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa lub uniemożliwi realizację umowy. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane  
w formie profilowania. 


