Załącznik nr 9 do Regulaminu Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR”
OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisana(y):

1.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych objętych tajemnicą bankową zgodnie z m.in. art. 105a ust.
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przez Pośrednika Finansowego tj.:
a. Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 365,
43-382 Bielsko-Biała – Lidera Konsorcjum,
b. Agencję Rozwoju Lokalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9
- Konsorcjanta,
c. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółkę Akcyjną z siedzibą: 42-202 Częstochowa,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/8 – Konsorcjanta,
d. Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 41-700
Ruda Śląska, ul. Wolności 6 – Konsorcjanta,
e. Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Zacisze 5 – Konsorcjanta,
f. Fundację Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20F/1 – Konsorcjanta,
g. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
z siedzibą: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175 – Konsorcjanta,
h. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:
32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10 - Konsorcjanta,
i. Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółkę Akcyjną z siedzibą: 32-500 Chrzanów,
ul. Grunwaldzka 5 - Konsorcjanta,
(zwanych dalej: Konsorcjum lub Uczestnicy Konsorcjum) oraz udostępnianie ich innym podmiotom,
w szczególności: Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz organom administracji publicznej, w tym,
Ministrowi Finansów, Funduszy oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z
Umową Operacyjną nr 2/POIR/1921/2022/VII/R/421 Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR z
dnia 22.02.2022 r. i przepisami prawa oraz w celach związanych ze złożeniem i realizacją niniejszego
wniosku, wykonaniem umowy pożyczki oraz realizacją Projektu tj. przedsięwzięcia pn. Fundusz Pożyczkowy
Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR współfinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

2.

oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o treści w poniższej klauzuli informacyjnej, zapoznałem
się z nią i rozumiem jej treść.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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”), Konsorcjum przedstawia podstawowe informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji Umowy Operacyjnej nr
2/POIR/1921/2022/VII/R/421 Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR z dnia 22.02.2022 r. oraz Projektu
tj. przedsięwzięcia pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, wskazuje się, że treść klauzuli odnosi się zarówno do przetwarzania danych
przez administratora, o którym mowa w cz. II.1.1) niniejszej klauzuli tj. ministra do spraw rozwoju regionalnego, jak
również do administratora, o którym mowa w cz. II.2. tj. Konsorcjum.
I.

II.

Adresaci klauzuli
Osobami, których dane dotyczą są:
1) pożyczkobiorcy,
2) podmioty ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki,
3) osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń udzielanych pożyczek.
Administrator danych osobowych i Podmioty przetwarzające
1. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Centralnego Systemu Informatycznego
wspierającego realizację programów operacyjnych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister do spraw rozwoju regionalnego.
2) Podmiotami przetwarzającymi lub Dalszymi podmiotami przetwarzającymi są
w szczególności:

2.

a. Bank Gospodarstwa Krajowego działający na podstawie Umowy o Finansowaniu zawartej
ze Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, działającym jako
Instytucja Zarządzająca
b. Konsorcjum w następującym składzie:
i. Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała – Lider Konsorcjum,
ii. Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą: 41-200 Sosnowiec,
ul. Teatralna 9 – Konsorcjant,
iii. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą:
42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/8 – Konsorcjant,
iv. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą: 41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 6
– Konsorcjant,
v. Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą: 43-300
Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 – Konsorcjant,
vi. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana
20F/1 – Konsorcjant,
vii. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej z siedzibą: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175
– Konsorcjant,
viii. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10
– Konsorcjant,
ix. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna z siedzibą: 32-500
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
działające na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/1921/2022/VII/R/421
Instrument
Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR, zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu
22.02.2022 r. (zwani dalej łącznie: Konsorcjum w w/w składzie lub Uczestnicy Konsorcjum).
W zakresie pozostałych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez
Panią/Pana Uczestnikom Konsorcjum oraz w zakresie, w jakim Konsorcjum w/w składzie staje się
administratorem Pani/Pana danych osobowych, ma miejsce tzw. współadministrowanie danymi
osobowymi. Oznacza to, iż dane nie są przetwarzane przez jednego administratora, ale przez grupę
poniższych współadministratorów:
(a) Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 365,
43-382 Bielsko-Biała – Lider Konsorcjum,
(b) Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9
– Konsorcjant,
(c) Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna z siedzibą: 42-202
Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/8 – Konsorcjant,
(d) Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:
41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 6 – Konsorcjant,
(e) Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Zacisze 5 – Konsorcjant,
(f) Fundacja Rozwoju Regionu Rabka z siedzibą: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20F/1
– Konsorcjant,
(g) Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
z siedzibą: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175 – Konsorcjant,
(h) Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:
32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10 – Konsorcjant,
(i) Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna z siedzibą: 32-500 Chrzanów,
ul. Grunwaldzka 5 – Konsorcjant wchodzący w skład w/w konsorcjum.
Może Pani/Pan wykonywać swoje prawa wobec każdego z współadministratorów.
Szczegółowe zasady współadministrowania zostały zawarte w dokumencie zawartymi pomiędzy
Uczestnikami Konsorcjum o nazwie „Porozumienie Stron ws. współadministrowania i wzajemnego
udostępniania
powierzonych
danych
osobowych”,
dostępnym
pod
adresem:
https://arrsa.pl/pl/oferta/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa-poir

III.

Kontakt z Administratorem:
1. Kontakt z administratorem, o którym mowa w cz. II.1.1) tj. z ministrem do spraw rozwoju
regionalnego - IOD@mfipr.gov.pl .
2. Kontakt z administratorem, o którym mowa w cz. II.2. tj. z Konsorcjum – dane kontaktowe wskazano
poniżej, rozróżniając Uczestników Konsorcjum:
1) Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała
adres e-mail: biuro@arrsa.pl
telefon: 33 470 83 01
2) Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
adres e-mail: arl@arl.org.pl
telefon: 32 266 50 41
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Joanna Pieszczek,
adres e-mail: j.pieszczek@arl.org.pl
tel. 32-266-50-41,
3) Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/8, 42-202 Częstochowa
adres e-mail: arr@arr.czestochowa.pl
telefon: 34 360 56 88
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Beata Andrzejewska
adres e-mail: daneosobowe@arr.czestochowa.pl
4) Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
adres e-mail: sekretariat@rarinwestor.pl
telefon: 32 248 77 86 w. 21
adres e-mail iod@rarinwestor.pl
tel. 032 2487-786
5) Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała
adres e-mail: stowarzyszenie@bcp.org.pl
telefon: 33 49 60 200
6) Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój
adres e-mail: poczta@frrr.pl
telefon: 18 26 777 39
7) Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej]
ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka
adres e-mail: sekretariat@centrump-sucha.pl
telefon: 33 874 13 15
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Magdalena Piwowarczyk
adres e-mail: iod@funduszemalopolska.pl
8) Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
adres e-mail: cbmz@cbmz.pl
telefon: 33 844 73 44
9) Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
adres e-mail: biuro@armz.pl
telefon: 32 645 19 68
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aneta Nędza

adres e-mail: nedzaodo@interia.pl
telefon: 695626885
IV.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Operacyjnej nr
2/POIR/1921/2022/VII/R/421 Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR z dnia 22.02.2022 r.
oraz Projektu tj. przedsięwzięcia pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP
REACT-EU POIR współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
tj. w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia pożyczki (rozpatrzenia
wniosku pożyczkowego oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki), dokonania czynności związanych z
ustanowieniem zabezpieczeń dokonywanych przez osoby trzecie, wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu pożyczek
w ramach wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, dochodzenia
należności oraz w celu działań informacyjno-promocyjnych.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – odbywa się na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej Uczestnikom Konsorcjum przez Panią/Pana
zgody (przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową oraz ich udostępnianie),
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie wykonania umowy pożyczki, której jest Pani/Pan stroną
lub w zakresie podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy takich jak
w szczególności obsługa, weryfikacja i rozpatrzenie wniosku,
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie realizacji obowiązków administratora wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności w zakresie
przechowywania dokumentacji dla celów kontroli,
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu lub
obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
5) art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych
z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego,
a także:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
- Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

V.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora w szczególności następującym kategoriom
odbiorców:
1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz organom administracji publicznej, w tym Ministrowi
Finansów, Funduszy oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego,
2) Uczestnikom Konsorcjum,
3) Podmiotom przetwarzającym/Dalszym podmiotom przetwarzającym, którym powierzono
wykonywanie czynności w szczególności związanych z obsługą wykorzystywanych systemów
informatycznych oraz innych narzędzi IT lub z dochodzeniem roszczeń,

4)

Instytucjom państwowym i samorządowym na podstawie umów dotacyjnych lub innych umów
wsparcia zawartych z tymi instytucjami przez administratora, jak również organom upoważnionym
zgodnie z obowiązującym prawem.

VI.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV celów,
tj. w szczególności przez czas trwania umowy, której jest/będzie Pani/Pan stroną, a po rozwiązaniu
umowy, przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz
do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z kryteriami określonymi
w przepisach prawa i zawartych umowach. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej zgody, może ono trwać do czasu wycofania przez Panią/Pana tej zgody, co jednak nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

VII.

Charakter pozyskania danych od osób, których dane dotyczą
Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy pożyczki ma charakter dobrowolny. Konsekwencje
niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym w szczególności uniemożliwiają udział
w projekcie realizowanym w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/1921/2022/VII/R/421 - Instrument
Finansowy - Pożyczka Płynnościowa POIR z dnia 22.02.2022 r. W szczególności, taką konsekwencją będzie
brak możliwości złożenia lub rozpatrzenia wniosku.

VIII.

Informacje o prawach osób których dane dotyczą
Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w
art. 17 RODO) - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania
się przez współadministratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –
stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21
RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie istnieje
możliwość w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; w
takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu brak będzie możliwości nie będziemy już mogli
przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem; uprawnienie to podlega ograniczeniu w
sytuacji, gdy podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub
innego podmiotu albo interes publiczny, albo istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach
określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż istnieje możliwość żądania, by dane osobowe zostały
przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; uprawnienie to istnieje,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

IX.

Informacje o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

X.

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

..............................................................
/miejscowość i data/

..........................................................
/Podpis osób reprezentujących przedsiębiorstwo/

