
 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu PM 

(obowiązuje do dnia 25. maja 2018r. ) 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Wyrażam zgodę na: 

1)  przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) w 

zakresie niezbędnym dla wdrożenia i realizacji instrumentu finansowego - Pożyczka dla 

Mikroprzedsiębiorstw , utworzonego przez "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Warszawie 

działającą w ramach Konsorcjum "Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw"  z Grudziądzkimi 

Poręczeniami Kredytowymi 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 całego 

projektu, którego pożyczka jest elementem zatytułowanego "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości 

poprzez instrumenty finansowe  RPO WK-P 2014-2020", realizowanego przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, zwanego dalej Projektem.  

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

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1876) innym 

podmiotom w szczególności Instytucji Zarządzającej  oraz organom administracji publicznej, w 

szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

Zostałem poinformowany zgodnie z art. 24 - 25 ustawy o ochronie danych osobowych, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

pełniący 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 "Poręczenia Kredytowe"  Sp. z o.o. w Warszawie działającą w 

ramach Konsorcjum "Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw"  z Grudziądzkimi Poręczeniami 

Kredytowymi 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.



 
 

 
 

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 podmiotami wchodzącym w skład  Konsorcjum "Mikropożyczki dla 

Pomorza i Kujaw", 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  

Pośrednikom Finansowym realizującym Projekt: "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Warszawie (ul. 

Miedziana 3A lok 22, 00 - 814 Warszawa) i Grudziądzkim Poręczeniom Kredytowym Sp. z o.o. w 

Grudziądzu (ul. Sienkiewicza 22, 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) Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

6) 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  

 

 

 


