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Załącznik nr 1 do Wniosku o pożyczkę  

w ramach Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność” 
  

 
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH  
 
Wyrażam zgodę na: 
 
1) przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (zwanego dalej 

„RODO”) w zakresie niezbędnym dla wdrożenia i realizacji Instrumentu Finansowego - Pożyczka 

dla Mikroprzedsiębiorstw, utworzonego przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z 

siedzibą w Grudziądzu, tj. w szczególności w procesie analizy wniosku o udzielenie pożyczki, 

poprzedzającym udzielenie pożyczki, zawarcia umowy pożyczki i ustanawiania jej zabezpieczeń, 

monitorowania sposobu realizacji umowy pożyczki, audytu i kontroli, windykacji, działań 

informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją umowy pożyczki oraz całego Projektu, 

którego pożyczka jest elementem, zatytułowanego ”Wsparcie rozwoju i konkurencyjności 

przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” realizowanego przez Menadżera - Bank 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy o Finansowanie nr WP-II-E.433.1.1.2017 z dnia 

31 marca 2017 r.;  

2) przetwarzanie i udostępnianie moich danych objętych tajemnicą bankową zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 2357) innym 

podmiotom w szczególności Instytucji Zarządzającej oraz organom administracji publicznej, w 

szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

 
Zostałem poinformowany, że: 
 
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister ds. Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa w zakresie danych wprowadzanych do zbioru „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, który powierzył 

przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy o realizację projektu – 

Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK - P 

2014-2020 (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń); 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wdrożenia i realizacji instrumentu 

finansowego, utworzonego przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Grudziądzu, tj. 

w szczególności w procesie analizy wniosku o udzielenie pożyczki, poprzedzającym udzielenie 

pożyczki, zawarcia umowy pożyczki i ustanawiania jej zabezpieczeń, monitorowania sposobu 

realizacji umowy pożyczki, audytu i kontroli, windykacji, działań informacyjnych i promocyjnych 

związanych z realizacją umowy pożyczki oraz Projektu; 
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3) przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wszystkich osób uczestniczących w Projekcie, 

w szczególności Odbiorców Ostatecznych oraz osób je reprezentujących dokonywane jest dla 

celów związanych z realizacją Projektu oraz Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego a Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Grudziądzu, a także 

z realizacją polityki rozwoju; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone przez Administratora Danych Osobowych do 

przetwarzania Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 7, 

00-955 Warszawa), jako Menadżerowi Projektu i na mocy porozumienia przez Menadżera 

Projektu Pośrednikowi Finansowemu realizującemu Projekt: Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe 

Sp. z o.o. w Grudziądzu (ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86 - 300 Grudziądz) w ramach zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 

którego elementami jest zbiór Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych oraz inne zbiory w zakresie, jakie dotyczą realizacji Projektu i umowy 

operacyjnej zawartej pomiędzy Menadżerem Projektu a Pośrednikiem Finansowym, z prawem 

dalszego ich powierzenia w ramach tego zbioru podmiotom zaangażowanym we wdrażanie 

instrumentu finansowego - Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw; 

5) okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane i jest 

ustalany indywidualnie w oparciu o przepisy prawa oraz wymagania Instytucji Zarządzających i 

Menadżera, które mogą obligować Pośrednika Finansowego do przetwarzania danych przez 

określony czas, a ponadto są uzależnione od okresu, przez jaki wykonywana jest umowa 

pożyczki oraz okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Pośrednika Finansowego w 

zakresie zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy; 

6) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pożyczki, a także w zakresie niezbędnym do 

podjęcia przez Pośrednika Finansowego działań na moje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do 

wypełnienia ciążącego na Pośredniku Finansowym obowiązku prawnego - przetwarzanie danych 

osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez 

konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie 

podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych wskazanych 

w formularzu wniosku uniemożliwia jego rozpatrzenie i zawarcie umowy pożyczki zgodnie z 

przyjętym Regulaminem udzielania pożyczek; 

7) przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; 

8) we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z 

wyznaczonym przez Pośrednika Finansowego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez 

adres e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres Grudziądzkie 

mailto:gpk@gpk.grudziadz.pl
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Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86 - 300 

Grudziądz. 

 
Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych wskazanych w formularzu 
wniosku uniemożliwia jego rozpatrzenie i zawarcie umowy pożyczki zgodnie z przyjętym 
Regulaminem udzielania pożyczek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................................................................... 
data i podpis osoby składającej oświadczenie 


