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Informujemy, że z dniem 31 marca 2019 r. zakończona zostanie współpraca Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżerem 
Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego). Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
nr 4821/V/18 z dnia 23.01.2018 r. do administrowania i zarządzania środkami finansowymi 
pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach RPO WD 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii 
Finansowej w związku z realizacją Inicjatywy JEREMIE wyznaczony został Dolnośląski Fundusz 
Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9.  
Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. jest spółką, której jedynym właścicielem jest Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego. 

W celu przygotowania przejęcia przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. roli i zadań  
Menadżera (w miejsce Banku Gospodarstwa Krajowego),  Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 
otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Instytucji Zarządzającej  
RPO WD) Państwa dane osobowe, przekazane w ramach realizacji umowy operacyjnej II stopnia 
(umowy pożyczki/poręczenia). 
 

W związku z powyższym, Administratorem Państwa danych osobowych stał się Dolnośląski 
Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Cel przetwarzania danych pozostaje bez zmian. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej 
RODO) Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, że po udostępnieniu danych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (DFR)  
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS 0000415829; NIP 897-17-82-009,  REGON 021856029; kapitał 
zakładowy 7 005 000 zł, (biuro@dfr.org.pl/ tel.: 71 736 06 20/ www.dfr.org.pl). 

2. Cel przetwarzania danych osobowych:  
monitoring udzielonego wsparcia na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) w związku z realizacją umów operacyjnych I stopnia (umowy z Pośrednikami 
Finansowymi). 

3. Odbiorcy danych:  
pracownicy oraz współpracownicy DFR; podmioty, którym DFR zleca przetwarzanie danych 
na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania. 

4. Okres przechowywania danych:  
dane przechowywane i przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także po jej 
zakończeniu (10 lat po podpisaniu umowy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego). 

5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób 
przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

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