
 

Proces Naboru Funduszy Partnerskich  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 14 RODO 

zbieranie danych osobowych niebezpośrednio  

od osoby, której dane dotyczą 

 

W związku z przekazaniem przez Oferenta, tj. _____________________________, danych 

osobowych zawartych w Ofercie, NCBR Investment Fund ASI S.A. przetwarza dane osobowe 

osób zaangażowanych w realizację Oferty zatem staje się administratorem danych osobowych 

w rozumieniu 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 („RODO”). Dlatego też na podstawie art. 14 RODO uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NCBR Investment Fund ASI S.A. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-695 Warszawa („NIF”).  

2. Mogą się Państwo skontaktować z NIF za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: 

biuro@nifasi.pl) lub pisemnie (adres: ul. Wspólna 70, II piętro, 00-687 Warszawa). 

3. NIF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy 

przez e-mail (adres e-mail: iod@nifasi.pl) lub pisemnie (adres: ul. Wspólna 70, II piętro, 

00-687 Warszawa, z dopiskiem „IOD”).  

4. Państwa dane osobowe zostały przekazane NIF przez podmiot, w którym są Państwo 

zatrudnieni lub z którym Państwo współpracują, w związku z przekazaniem przez ten 

podmiot danych osobowych zawartych w Ofercie złożonej NIF.  

5. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez NIF jest ograniczony do 

niezbędnych danych i obejmuje: 

1) imię i nazwisko; 

2) nr KRS/NIP/REGON/ID 

3) nr telefonu; 

4) adres poczty e-mail; 

5) adres; 

6) stanowisko; 
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7) rola; 

8) doświadczenie zawodowe; 

9) doświadczenie inwestycyjne; 

10)  dane zawarte w życiorysie (imię i nazwisko, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, zdjęcie); 

11) działalność społeczna; 

12) dane zawarte w referencjach (imię i nazwisko, stanowisko, podpis). 

 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

a. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu NIF i podmiotu, w którym są Państwo 

zatrudnieni lub z którym Państwo współpracują, polegającego na umożliwieniu 

prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu naboru i ewentualnego wyboru 

Oferty, o której mowa w punkcie 4 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

b. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu NIF polegającego na możliwości 

obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit 

f) RODO). 

7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty zaangażowane w 

proces przeprowadzenia oceny i ewentualnego wyboru Oferty, o której mowa w punkcie 4, 

doradcy NIF, a także organy władzy publicznej oraz podmiot wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do 

realizacji zadań przez NIF. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, 

podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne na rzecz NIF. 

8. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów NIF, będą one przetwarzane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa 

skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania, a jeżeli Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do 

momentu przedawnienia tych roszczeń lub skutecznego wniesienia sprzeciwu. 

9. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) 

różni się od tego zapewnianego przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez NIF organizacjom 



 

międzynarodowym lub poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem 

odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych osobowych, poprzez m.in.: 

a) współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana 

stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony 

danych osobowych; 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez 

Komisję Europejską; 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych (Binding Corporate Rules) 

zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 

Mają Państwo prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych lub innych 

stosownych zabezpieczeń transferu danych za pośrednictwem NIF. 

10. NIF nie będzie podejmować wobec Państwa decyzji, które opierałyby się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych i wywoływałyby wobec Państwa skutki 

prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Państwa wpływały. 

11. Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy NIF przetwarza Państwa dane 

osobowe, a także prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 

nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia 

Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych 

osobowych.  

12. Mają Państwo również prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną 

sytuacją. 

13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 


