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RODO 
 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania 
danych osobowych przez PFR PN 
 

 GDPR 
 

The Information Obligation relating to the data 
processing by PFR PN 
 

Zgodnie z art. 14 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) („RODO”) pragniemy poinformować, 
że: 
 

 In relation to Article 14 of the Regulation (EU) 2016/679 of 
the European Parliament and of the Council of 27 April 
2016 on the protection of natural persons with regard to 
the processing of personal data and on the free movement 
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation) (“GDPR”) we would like to 
inform you that: 
 

1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zwany dalej 
„Administratorem”. 
 

 1. Data controller 

The controller of your personal data is Polski Fundusz 
Rozwoju S.A. with its headquarters in Warsaw, Krucza 50, 
00-025 Warsaw (“Data Controller”). 
 

2. Dane kontaktowe 

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych i przysługujących praw z tym 
związanych można się skontaktować z 
Administratorem poprzez adres email iod@pfr.pl, lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w 
punkcie 1 powyżej. 
 

 2. Contact data 

In the matter concerning processing of your personal data 
and you rights connected thereto you may contact the 
Data Controller by e-mail: iod@pfr.pl or in writing by 
sending a letter to the address specified above. 
 

3. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane 
identyfikacyjne, takie jak np. Pani/Pana imię i nazwisko, 
stanowisko służbowe, sprawowana funkcja w 
organizacji, służbowy adres e-mail, służbowy numer 
telefonu. 
 

 3. Categories of personal data  

The Data Controller will process your identification data, 
such as your name and surname, official position, function 
in the organization, business e-mail address, business 
telephone number. 

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wskazania 
osób reprezentujących Stronę oraz zapewnienia obrotu 
prawnego m.in. poprzez kontakt służbowy, łączącej 
Administratora i podmiot, który wskazał Panią/Pana 
jako członka swojego personelu lub jako swojego 
współpracownika.  
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 
6 ust 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora. 

 4. The purpose and legal basis of processing 

Your personal data will be processed on the basis of Article 
6.1 letter f of the GDPR, for purposes resulting from the 
legitimate interests pursued by the Data Controller, in 
particular for business contacts. 
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Pani/Pana dane będą również przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, kiedy przetwarzanie 
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, w przypadku kiedy Potencjalnym Partnerem 
jest osoba fizyczna. 
 
5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 
momentu wygaśnięcia podstawy prawnej ich 
przetwarzania. 
 

 5. Storage period of personal data  

Your personal data will be stored until the legal basis for 
the processing expires 

6. Odbiorcy danych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać 
uprawnione organy publiczne oraz podmioty 
świadczące usługi na rzecz Administratora, na 
podstawie zawartych umów. 
 

 6. Data recipients  

The recipient of your personal data may be: (i) authorized 
public authorities and (ii) entities providing services to the 
Data Controller, on the basis of concluded agreements. 
 

7. Źródło pochodzenia danych osobowych 

Pani/Pana dane zostały udostępnione 
Administratorowi w związku z Umową przez podmiot, 
który wskazał Panią/Pana jako członka swojego 
personelu bądź jako swojego współpracownika. 
 

 7. Source of personal data origin  

Your data has been made available to the Administrator in 
connection with the Agreement by the entity that 
indicated you as a member of its staff or as its associate. 

8. Przekazywanie danych poza eog 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 
odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 

 8. Data transfer outside the EEA 

Your personal data will not be transferred outside the 
European Economic Area. 
 

9. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania 

ich kopii,  
b) sprostowania swoich danych osobowych,  
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich 

danych,  
d) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany 

żaden inny cel przetwarzania 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy 
skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe 
wskazane są w punkcie 2 wyżej. 

 
9. Rights of the Data Subject 
 
You have the right to: 
e) access to your personal data and request a copy 

thereof, 
f) rectify your personal data, 
g) request to limit the processing of your data, 
h) deletion of data, if there are no legal grounds of its 

further processing. 
In the occurrence when the processing of your personal 
data is based on the legitimate interest of the Data 
Controller, you have the right to object to such data 
processing. 

In order to exercise the above rights, please contact the 
Data Controller. Contact details are provided in point 2 
above. 
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10. Prawo wniesienia skargi 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 10. The right to issue a complaint 

You also have the right to file a complaint with the 
supervisory body, i.e. the President of the Office for 
Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. 
 

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe, nie będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
 

 11. Information on automated decision making, 
including profiling 

Your personal data will not be processed in an automated 
manner, including profiling 

 


