
 
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH            

POŻYCZKOBIORCY/KREDYTOBIORCY, PORĘCZYCIELA I OSÓB UDZIELAJĄCYCH 

ZABEZPIECZENIA W RAMACH PROJEKTU 

„Zwiększenie dostępności mikro, małych i średnich firm z Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do kredytu bankowego poprzez poręczenia Kujawsko-Pomorskiego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”  Nr RPKP.05.01.00-04-002/09  

RPO WK-P 2007–2013 

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
1) Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełniące w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  
2007-2013, działające przez swoje organy wykonawcze oraz jednostkę organizacyjną, tj. Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 
Toruń, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (56) 621 82 43. 

2) Minister ds. Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa – w zakresie 
danych wprowadzanych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, 
kancelaria@miir.gov.pl; Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@miir.gov.pl. Administrator ten 
powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy o realizację projektu                    
– Województwu Kujawsko-Pomorskiemu; 

2. Administrator realizuje przetwarzanie danych osobowych przy pomocy Pośrednika Finansowego, którym 
jest: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 
38, 87-100 Toruń, e-mail: iod@kpfpk.pl, tel. +48 56 660 57 65; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w celu kontroli prawidłowości realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 oraz w celu archiwizacji, 
b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na podstawie zawartej umowy poręczenia w celu jej prawidłowej 

realizacji, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą – jeśli zawarta umowa nadal obowiązuje, 

c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, tj. w zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z 
realizacją zawartej umowy (np. w celach kontaktowych z Pani/Pana pracownikiem lub inną osobą, 
wskazaną przez Pana/Panią do kontaktu w związku z zawarciem i realizacją umowy pożyczki lub 
poręczenia) oraz dochodzenia i obrony powstałych ewentualnych roszczeń w związku z zawartą umową, 
w celach sprawozdawczych, archiwizacyjnych (np. dowodowych – zabezpieczenia informacji na 
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), statystycznych, a także w celu przetwarzania danych 
osobowych, osób, które nie są pożyczkobiorcami a zgodziły się pożyczkobiorcy na przetwarzanie ich 
danych, gdyż udział ich jest wskazany (często konieczny), by móc prawidłowo realizować umowę (np. 
małżonkowie pożyczkobiorców, poręczyciele, małżonkowie poręczycieli, osoby udzielające 
zabezpieczenia itd.). Na tej podstawie prawnej Spółka może Panią/Pana również informować o 
działaniach informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 (np. o realizowanych 
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innych projektach w ramach Programu Operacyjnego, wydarzeniach czy spotkaniach informacyjnych 
o sposobach i celach otrzymywania wsparcia ze środków realizowanego Programu Operacyjnego); 

4. W ramach realizacji projektu przetwarzane są, m.in. następujące kategorie danych osobowych: 
a) dane osobowe wnioskodawców i pożyczkobiorców, w tym m.in.: dane identyfikacyjne, dane 

kontaktowe, dane o formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej, dane o osobach 
reprezentujących dany podmiot gospodarczy, a także dane pracowników oddelegowanych do 
kontaktów i realizacji zadań związanych z wnioskiem/umową, informacje o stosunkach majątkowych, 
informacje o stanie majątkowym, informacje o zobowiązaniach, informacje o toczących się 
postępowaniach egzekucyjnych, informacje o udzielonych poręczeniach, informacje o rachunkach 
bankowych, informacje o karalności, a w przypadku otrzymania wsparcia (poręczenia) mogą 
obejmować również: nadany numer pożyczki/kredytu lub poręczenia, monitoring spłat i powstałych 
ewentualnych niedopłatach/nadpłatach, informacje o zakończeniu realizacji zawartej umowy 
(zakończeniu spłaty), informacje o wszczętych czynnościach windykacyjnych i egzekucyjnych                             
w przypadku wypowiedzenia zawartej umowy, a także o uruchomionych formach zabezpieczeń.  
Źródło danych – dane osobowe w tej kategorii, zostały pozyskane bezpośrednio od wnioskodawcy 
lub też od pracodawcy, jeśli we wniosku lub dokumentacji opiniującej/uzupełniającej do wniosku o 
pożyczkę/kredyt, poręczenie, zostały przekazane dane służbowe np. do kontaktu, 

b) dane osobowe poręczycieli i/lub ich małżonków oraz małżonków wnioskodawców (osób, które nie 

są bezpośrednio odbiorcami wsparcia), w tym m.in.: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o 

formie, rodzaju, statusie prowadzonej działalności gospodarczej, dane o osobach reprezentujących 

dany podmiot gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji 

zadań związanych z zabezpieczeniem, informacje o stosunkach majątkowych, informacje o stanie 

majątkowym, informacje o zobowiązaniach, informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych, 

informacje o udzielonych poręczeniach, informacje o rachunkach bankowych, informacje o karalności. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych 

nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy i jego 

udział w realizowanym projekcie. Podanie danych nieprawdziwych może pociągać za sobą również 

inne konsekwencje prawne (w tym na gruncie prawa karnego). 

Źródło danych – dane osobowe w tej kategorii, zostały pozyskane od wnioskodawców – tj. 
podmiotów lub osób, które ubiegały się i/lub otrzymały pożyczkę/kredyt, poręczenie związaną 
z prowadzoną przez nich działalnością. Wnioskodawca pozyskał od dane osobowe w celu spełnienia 
warunku przedstawienia należytego zabezpieczenia zaciąganego zobowiązania i/lub też przedstawienia 
rzetelnych i prawdziwych informacji dot. sytuacji majątkowo-finansowej w prowadzonym wspólnym 
gospodarstwie domowym, za zgodą osoby, której dane dotyczą, 

b) dane osób udzielających zabezpieczenia innego niż poręczenie (osób, które nie są bezpośrednio 
odbiorcami wsparcia), w tym m.in.: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o formie, rodzaju, 
statusie prowadzonej działalności gospodarczej, dane o osobach reprezentujących dany podmiot 
gospodarczy, w tym dane pracowników oddelegowanych do kontaktów i realizacji zadań związanych 
z zabezpieczeniem, inne informacje – stosownie do udzielonego zabezpieczenia (np. w przypadku 
udzielenia zabezpieczenia w postaci hipoteki, będą to wszystkie te informacje, które są niezbędne 
do jej ustanowienia oraz ujawnienia w księgach wieczystych. Analogicznie: w przypadku zastawu                        
i innych form zabezpieczenia). 
Źródło danych – dane osobowe w tej kategorii, zostały pozyskane od wnioskodawców – tj. 
podmiotów lub osób, które ubiegały się i/lub otrzymały pożyczkę/kredyt, poręczenie, związaną 
z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wnioskodawca pozyskał od dane osobowe w 



 
celu spełnienia warunku przedstawienia należytego zabezpieczenia zaciąganego zobowiązania i/lub też 
przedstawienia rzetelnych i prawdziwych informacji dot. sytuacji majątkowo-finansowej 
w prowadzonym wspólnym gospodarstwie domowym, za zgodą osoby, której dane dotyczą; 

5. Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z zawarciem i realizacją umowy poręczenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu działający na podstawie pełnomocnictwa 
Administratora w zakresie realizacji praw i obowiązków Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w związku z zawarciem 
umowy nr RPKP.05.01.00-04-002/09 z dnia 28 października 2009 r. o finansowanie projektu pn. 
„Zwiększenie dostępności mikro, małych i średnich firm z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 
kredytu bankowego poprzez poręczenia spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o.o.”, 

2) podmioty/organy publiczne uprawnione z mocy prawa (np. Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa), 

3) inne firmy i osoby doradcze, kancelarie prawne, firmy windykacyjne i inne podmioty, które w imieniu 
Administratora mogą przetwarzać dane osobowe. 

Wszystkie te podmioty mogą mieć dostęp do danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa lub 
też na mocy zawartych odrębnych uregulowań np. na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, w których treści podmioty te zobowiązane są m.in. do starannego zabezpieczania 
powierzonych danych osobowych, zachowania ich w poufności i nieudostępniania osobom nieupoważnionym; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
1) w celach archiwizacyjnych – przez okres ustalony w spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o., 
2) w celach realizacji umowy pożyczki/kredytu, poręczenia - przez okres wynikający z umowy, a po tym 

okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń); 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, 
2) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego, w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w przypadku uznania, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy się kontaktować z Pośrednikiem Finansowym lub                   
z Administratorem; 

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu; 

10.  Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej, a także do organizacji międzynarodowych. 


