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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą 

w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 8, 40-086 (dalej również jako Spółka); dane kontaktowe: 

telefon +48 32 200 84 00, adres e-mail: fg@fgsa.pl, strona internetowa: www.fgsa.pl. 

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

email: dane.osobowe@fgsa.pl;   

3. Fundusz Górnośląski S.A.  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: 

a. organizacji i wzięcia udziału w warsztatach w ramach projektu Intersilesia - modelowanie 

działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie 

województwa śląskiego (dalej również jako „Projekt”) oraz utrzymania kontaktu – 

podstawą jest niezbędność do zawarcia i realizacji umowy [art.6 ust.1 lit. b) RODO] 

w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz 

na podstawnie prawnie uzasadnionego interesu Spółki jako administratora [art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO] w przypadku osób reprezentujących osoby prawne, pracowników lub osób 

do kontaktu; 

b. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Funduszu Górnośląskim S.A. w związku 

z realizacją Projektu, wynikających z przepisów prawa regulujących zasady realizacji 

projektów, w tym w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli sprawozdawczości, audytu, jak również przepisów prawa 

podatkowego i rachunkowości [art.6 ust.1 lit. c) RODO]; 

c. na wewnętrzne cele administracyjne Funduszu Górnośląskiego S.A. (sprawozdawczość, 

ewaluacja, kontrola  itp.), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu 

jako administratora [art.6 ust.1 lit. f) RODO], 

d. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Fundusz Górnośląski S.A., 

co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora 

[art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO]; 

e. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji, 

co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Fundusz Górnośląskiego S.A. jako 

administratora [art. 6 ust. 1 lit f) RODO]. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach Fundusz Górnośląski S.A. może 

udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom - podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, którym może zostać zlecone 

przetwarzanie oraz innym odbiorcom - w tym w szczególności: 

a. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 

b. Instytucja Zarządzająca, Komisja Europejska;  

c. operator elektronicznego Lokalnego Systemu Informatycznego; 
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 d. organizatorzy warsztatów;  

e. operator pocztowy lub kurier (w przypadku korespondencji papierowej); 

f. w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Spółki. 

5. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne, osób kontaktowych, pracowników lub 

przedstawicieli będziemy przetwarzać otrzymane od Przedsiębiorstwa dane identyfikacyjne 

(imię i nazwisko), miejsce pracy, stanowisko służbowe i służbowe dane kontaktowe.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundusz Górnośląski S.A. przez okres niezbędny 

do realizacji celów przetwarzania tj.: do czasu zakończenia realizacji projektu, a po tym czasie 

przez okres archiwizacji dokumentacji projektowej wymagany umową na dofinansowanie 

Projektu, wynoszący 10 lat.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundusz Górnośląski S.A. 

przysługuje Pani/Panu prawo: 

a. dostępu do treści danych, w tym otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania danych, 

c. usunięcia danych, 

d. ograniczenia przetwarzania danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeżeli przetwarzamy Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w każdej chwili 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych, na tej podstawie [art. 6 ust. 1 lit f RODO]  w celach wskazanych 

powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy 

w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które 

są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą 

nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f. przenoszenia danych. 

- na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundusz Górnośląski S.A. Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W zakresie, w jaki przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu wzięcia udziału 

w warsztatach podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w warsztatach. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza obszar EOG lub organizacji 

międzynarodowej, poza przypadkami, gdy wydarzenia w ramach Projektu będą organizowane 

w kraju spoza EOG.  


