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Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
ul. Straganiarska 24-27   

80-837 Gdańsk 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej „RODO”, 
informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR Sp. z o. 

o. ) z siedzibą w Gdańsku (80-837) przy ul. Straganiarskiej 24-27. 
2. W PFR Sp. z o. o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: 

iod@pfr.pomorskie.eu 
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO (dotyczy danych nie ujętych w art. 221 §1. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 
2018r. poz. 917 ze zm.), oraz  

b) art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO (dotyczy danych ujętych w art. 221 §1. Kodeksu Pracy. 
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do 

przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz 
podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność 
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) między innymi usługi informatyczne, prawne, 
doradcze. 

5. Twoje dane osobowe zawarte w ofercie pracy/CV będą przechowywane przez okres do 90 dni po 
zakończonym procesie rekrutacji. 

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy (np. wizerunek, zainteresowania) nie ujętych w art. 221 §1. 
Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.). 

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do 
prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy 
będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem. 

10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane 
profilowaniu. 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji 
międzynarodowych w rozumieniu RODO. 
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Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
ul. Straganiarska 24-27   

80-837 Gdańsk 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ S.A. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdańsku (80-837) przy ul. Straganiarskiej 24-27. 

2. W Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt 

do IOD: adres e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu 

3. Państwa dane osobowe dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celach związanych z realizacją 

działań informacyjno-promocyjnych polegających na przesłaniu Państwu materiałów 

informacyjnych o działalności PFR Sp. z o.o. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora 

usługi informatyczne, prawne, doradcze, kurierskie na podstawie stosownych umów oraz 

podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z okresem retencji obowiązującym u 

Administratora, przedłużonym odpowiednio o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO.  
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Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
ul. Straganiarska 24-27   

80-837 Gdańsk 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, 
PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH ORAZ NEWSLETTERA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR 
Sp. z o. o. ) z siedzibą w Gdańsku (80-837) przy ul. Straganiarskiej 24-27;  

2. W Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt 
do IOD e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:  

a) marketingowych - marketingu produktów i usług PFR Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) 
RODO,  

b) wysyłania Newslettera PFR Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na wskazany 
przez Panią/Pana adres e-mail.  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym przez 
Administratora do przetwarzania danych osobowych pracownikom oraz podmiotom, którym 
Administrator zleca wykonywanie czynności z zakresu marketingu produktów i usług PFR Sp. 
z o.o.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody udzielonej na 
marketing produktów i usług, przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną w tym 
otrzymywanie Newslettera (zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 
Jednak zgoda na otrzymywanie Newslettera jak i przesyłanie informacji handlowych i 
marketingowych oraz dane osobowe w niej zawarte, będą przetwarzane do czasu upływu 
terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania, 
w tym jako dowód spełnienia wymagań prawnych wynikających z ww. ustaw.  

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

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pan/Pani zobowiązana 
do ich podania.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym w profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO.  

 


