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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dotyczy: dane osobowe osoby fizycznej innej niż osoba reprezentująca pożyczkobiorcę i poręczyciel   inny niż   
współmałżonek pożyczkobiorcy / poręczyciela np. dłużnik rzeczowy, osoba fizyczna - strona cedowanej umowy, inne 

 
 

Nr wniosku o udzielenie pożyczki (wypełnia Fundusz)  

Osoba/Podmiot ubiegający się o pożyczkę  

 

Dane osoby, której dotyczy zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon  e-mail  

Seria i numer  dowodu 
osobistego 

 PESEL  

Stan cywilny  
Wspólność 
majątkowa 

 TAK  NIE 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zamieszczonych w niniejszym wniosku przez Fundusz Wschodni spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok (dalej Fundusz), w celu prawidłowego przeprowadzenia przez 
Fundusz  procesu oceny wniosku o udzielenie pożyczki . 

 

 TAK  NIE 
 

Fundusz  informuje, że: 
1. Wyrażenie przez Panią/Pana powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże nie udzielenie niniejszej zgody będzie równoznaczne z brakiem możliwości 

rozpatrzenia przez Fundusz wniosku o pożyczkę. 
2. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć każdą ze zgód na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. W tym celu wystarczy skierować pisemne 

oświadczenie o cofnięciu zgody i przesłać je do nas pocztą lub na nas adres mailowy: rodo@funduszwschodni.pl. 
3. Po cofnięciu przez Pana/Panią niniejszej zgody, Fundusz  niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

zgody. Nie przysługuje Panu/Pani jednak prawo do żądania usunięcia danych w sytuacji, gdy są one niezbędne do wywiązania się przez Fundusz z 
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa polskiego lub europejskiego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

4. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

 

/data, podpis/_______________________________________________ 

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH 
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

 
Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12 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 (dalej „RODO”).   
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
 Administratorami danych osobowych są odpowiednio:  
1. Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020),  
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.  
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II. PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE 
 Podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych jest:  
1. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7  
2. Fundusz Wschodni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, wpisana do KRS prowadzonego  
    przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000335496.  

 
III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Fundusz Wschodni sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: iod@funduszwschodni.pl, telefonicznie pod numerem  85/307 01 05 lub pisemnie na adres naszej 
siedziby, wskazany w pkt I. 

 
IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Twoje dane osobowe przetwarzamy*: 

• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pożyczki oraz w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki, na podstawie Twojej zgody (podstawa 
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 1); 

• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO); 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. f RODO); 
 

V.   KATEGORIE TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY (DANE ZEBRANE NIE OD OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ – ART. 14.1.D. RODO) 
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:* 
Dane identyfikacyjne,, informacje o stanie majątku, zobowiązaniach, wypłacalności. 

 
VI. ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. biurom księgowym, 
kancelariom prawniczym, firmom informatycznym, Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w celu wskazanym powyżej. 

 
VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH* 

Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę. W przypadku zawarcia umowy pożyczki Twoje dane 
przetwarzamy co najmniej 5 lat od dnia upływu terminu obowiązywania umowy pożyczki lub jej rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzieleniem 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie 10 lat od jej udzielenia względnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 
wynikających z umowy, w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy. 
 

IX. TWOJE PRAWA: 
Przysługuje Ci: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") (Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, 

możesz zażądać, abyśmy je usunęli.) Nie przysługuje Ci jednak prawo do żądania usunięcia danych w sytuacji, gdy są one niezbędne do wywiązania 
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa polskiego lub europejskiego lub do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

4. ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich 
przechowywania, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie. 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw 
z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w 
celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim 
zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że 
wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.) 

6. prawo do przenoszenia danych (Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić 
nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi 

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) 

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych 
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@funduszwschodni.pl, zadzwoń pod numer: 85/307 01 05, lub skieruj do nas pismo. 
Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

 
X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH (DOTYCZY PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ) 

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy zabezpieczenia oraz warunkiem zawarcia umowy pożyczki. 
Jeżeli nie podasz danych nie podejmiemy działań przed zawarciem umowy, możemy odmówić zawarcia umowy, możemy odmówić naszego świadczenia. 

 
XI. Informacja o źródle danych (dotyczy przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą) 

Twoje dane uzyskaliśmy z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru zastawów, 
ksiąg wieczystych. 
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XII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych może obejmować także zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informujemy, iż takie 
działanie będzie podejmowane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy będzie ono niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów 
Funduszu. 
 
* Niepotrzebne skreślić  

 
 

 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z przedstawiona mi klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych:   

 
 
 

/data, podpis/_______________________________________________ 
 


