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…....................., dnia …............. roku
…................................................
(Imię i nazwisko osoby fizycznej)
…................................................
(Adres zamieszkania osoby fizycznej i jej PESEL)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
osoby fizycznej, której dane osobowe mają być przetwarzane przez Polską Fundację
Przedsiębiorczości jako Pożyczkodawcę oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.,
jako Organizatora finansującego pożyczkę
Działając jako (zaznaczyć właściwe, możliwa więcej niż jedna odpowiedź):

□ Członek organu wnioskodawcy,
□ Współmałżonek lub inny członek rodziny MŚP,
□ Poręczyciel, w tym poręczyciel wekslowy,
□ Wspólnik,
□ Pełnomocnik albo prokurent MŚP,
□ Pracownik lub inna osoba zatrudniona przez MŚP,
□ inny podmiot, to jest …............................................... ,
wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celu prawidłowego udzielenia i
wykonania umowy pożyczki udzielonej ………………….……. jako MŚP („Pożyczkobiorca”), a w tym jej
monitorowania, sprawozdawczości oraz windykacji pożyczki przez administratora danych, którym jest
Pożyczkodawca Polska Fundacja Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie i adresem ul. Monte Cassino 32,
70-466 Szczecin w zakresie udzielenia, monitorowania, analizy, sprawozdawczości i windykacji pożyczki, a także
przez administratora danych, którym jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu („Organizator”), z adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, w celu obsługi finansowej
pożyczki, a w tym także analizy, sprawozdawczości i windykacji udzielonej pożyczki. Przewidywanymi w chwili
składania niniejszego oświadczenia odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty uprawnione do
kontroli działalności Pożyczkodawcy i DFR, w tym jedyny wspólnik DFR – Województwo Dolnośląskie. Zgoda
wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że
cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podanie danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jak również o przysługującym mi prawie
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jestem świadoma/y faktu, że Pożyczkobiorca jest źródłem tych
danych, oraz przysługiwania mi uprawnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
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