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Załącznik nr 3a do Wniosku o udzielenie pożyczki 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dnia  . . . . . . . . . . . . roku 

 

Klauzula informacyjna dla Ostatecznych Odbiorców (pożyczkobiorców) 
 
 
1. Administrator  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) Minister do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej „Administratorem” – co do danych 
osobowych przetwarzanych w ramach Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego 
realizację programów operacyjnych, w związku z realizacją Projektu pn. „Wspieranie 
przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”,  

2) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, zwany dalej „Administratorem” co do danych 
osobowych przetwarzanych w ramach zbioru regionalnego „Projekty RPO WZ 2014-2020” – 
Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020”, 

3) Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 
Szczecin, zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem” – co do danych osobowych 
przetwarzanych w ramach Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych (POIF), która stanowi 
bezpieczną platformę internetową, służącą Pośrednikom Finansowym do przekazywania informacji 
o postępie rzeczowym i finansowym Umów zawartych z BGK, a także co do danych osobowych 
przetwarzanych w inny sposób w związku z wykonaniem Umowy Inwestycyjnej. 

 
2. Kontakt z Administratorem  
 
Z Ministrem do spraw rozwoju regionalnego można kontaktować się skontaktować pod adresem e-mail: 
IOD@mfipr.gov.pl. 
 
Z Instytucją Zarządzającą RPO WZ 2014-2020 można kontaktować się skontaktować pod adresem e-mail: 
abi@wzp.pl 
 
Z Fundacją można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: pfp@pfp.com.pl 
lub telefonicznie pod numerem (+48 22) 91 312 92 16. 
 
3. Inspektor Ochrony Danych  
 
Minister do spraw rozwoju regionalnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym:  
IOD@mfipr.gov.pl. 
 
4. Cel i podstawy przetwarzania  

1)  Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem przez Pośrednika Finansowego, tj. 
Fundację umowy z Ostatecznym Odbiorcą w ramach Instrumentu Finansowego - „Mikropożyczka” w 
ramach Projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego 
Jeremie 2”, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji warunków tej 
umowy, oraz w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy jako prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
rozporządzenia RODO, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku 
Gospodarstwa Krajowego S.A. (zwanego dalej „BGK”) w związku z prowadzeniem działalności 
bankowej i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO. 
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2) Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a) podjęcia na żądanie Pani/Pana działań zmierzających do zawarcia umowy z Fundacją, w tym w 

celu rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, dokonania badania zdolności do spłaty zaciągniętego 

zobowiązania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), realizacji zawartej z Fundacją 

umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), 

b) zarządzania ryzykiem, w tym dokonania oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie 

zobowiązania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez 
Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności 
w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia  finansowego i 
szkoleniowo-doradczego oraz realizacji zawartych z nimi umów,  z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z 
zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w 
zakresie prowadzonej przez siebie działalności, 

d) wykonywania przez Fundację oraz instytucje publiczne i finansowe obowiązków prawnych w 
zakresie przetwarzania danych na potrzeby promocji i informacji,   

e) zabezpieczenia spłaty zaciągniętych pożyczek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia), 

f)    dochodzenia należności przez Fundację (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 
g) wewnętrznych celów administracyjnych Fundacji, w tym analizy portfela pożyczkowego, 

opracowywania statystyk, raportowania, w tym w szczególności takich, które zostały nałożone na 
Fundację przez instytucje udzielające wsparcia finansowego dla przedsiębiorców (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 

h) prowadzenia działalności inwestycyjno-kapitałowej, 
i)    marketingu i promocji usług oferowanych przez Fundację, w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w tym celu  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f) 
Rozporządzenia). 

 
5. Kategorie danych osobowych  
Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, nazwę, NIP, PESEL, seria i numer dowodu osobistego), dane adresowe, dane 
kontaktowe, dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, dane dotyczące zawartej Umowy 
Inwestycyjnej i sposobu jej wykonania, rodzaju zabezpieczeń, numer rachunku bankowego, dane dotyczące 
stanu majątkowego i stanu cywilnego, dane dotyczące zadłużenia, prowadzonych czynności windykacyjnych 
i postępowań sądowych dotyczących zwrotu środków, ewentualnie inne dane zawarte w dokumentacji 
pożyczkowej.  
 
6. Odbiorcy danych osobowych  
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 4 powyżej, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) właściwe organy administracji rządowej, 

b) Komisja Europejska oraz organy administracji publicznej, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub inne 

uprawnione lub wskazane przez powyższe instytucje podmioty, 

c) banki, instytucje finansowe i inne podmioty upoważnione do pozyskania Pani/Pana danych osobowych 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

d) Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz inne biura informacji gospodarczej, 

e) podmioty prowadzące działalność inwestycyjno – kapitałową w partnerstwie z Fundacją, na mocy 

zawartych umów i porozumień, 
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f) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na rzecz Administratora na podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające), w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, 

prawne, księgowo – podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności, a także: 

- BGK – co do danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach POIF i w inny sposób w 

związku z wykonaniem Umowy Inwestycyjnej oraz  

-  Fundacja – co do danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach Centralnego Systemu 
Informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych. 

 
7. Okres przechowywania danych  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy Inwestycyjnej, a po 
tym czasie do 5 lat od jej wykonania oraz do czasu przedawnienia karalności, roszczeń cywilnoprawnych i 
publicznoprawnych.  
 
8. Prawa osób, których dane dotyczą  
Ma Pani/Pan prawo do:  
− dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

− sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

− ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia), 

− prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 Rozporządzenia), 

− wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa).  
 
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że przepisy szczególne będą zobowiązywały Fundację do 
dalszego przetwarzania danych osobowych. 
 
9. Informacja o źródle danych i wymogu podania danych  
Źródłem danych osobowych dla Ministra do spraw Rozwoju Regionalnego jest Pośrednik Finansowy, tj. 
Fundacja. Dane mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe mogą 
być też przekazywane bezpośrednio przez Panią/Pana.  
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z 
Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma 
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i 
realizacji umowy z Fundacją. 
 
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza obszar UE lub EOG. 
Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie 
są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy. 

 
 
 

____________________________________________ 
                                                                                             (data i czytelny podpis Ostatecznego Odbiorcy) 
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Oświadczam, że przekazałam/em każdej osobie fizycznej należącej do następujących kategorii osób:  
− osób ustanawiających zabezpieczenie lub na majątku, których ustanowiono zabezpieczenie,  

− wspólników Ostatecznego Odbiorcy lub wspólników podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub na 
majątku których ustanowiono zabezpieczenie,  

− małżonka Ostatecznego Odbiorcy, małżonka osoby ustanawiającej zabezpieczenie lub na majątku której 
ustanowiono zabezpieczenie, małżonka wspólnika,  

− reprezentantów Ostatecznego Odbiorcy, reprezentantów podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub 
na majątku którego ustanowiono zabezpieczenie,  

− osób wyznaczonych do kontaktu przez Ostatecznego Odbiorcę,  
której dane są przetwarzane w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Inwestycyjnej klauzulę 
informacyjną przeznaczoną dla tych osób, informującą o przetwarzaniu danych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego oraz przez Fundację, przekazaną mi przez Fundację.  

 
 
 
 

____________________________________________ 
                                                                                             (data i czytelny podpis Odbiorcy Ostatecznego) 
 
 
 


