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Załącznik nr 2a do Wniosku o pożyczkę 

 
 

Klauzula informacyjna dla Pożyczkobiorców 
 
 
1. Administrator  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. 
 
2. Kontakt z Administratorem  
Z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, 
mailowo pod adresem: biuro@mfr.com.pl lub telefonicznie pod numerem 12 352 21 61. 
Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym biuro@mfr.com.pl. 
 
3. Pośrednik Finansowy (Subprocesor) 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie ul. Monte Cassino 32, której na podstawie 
Umowy powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Małopolskim 
Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 
Umowy o Pośrednictwo Finansowe. 
 
4. Cel i podstawy przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim 
jest monitorowanie realizacji umów zawieranych z Pośrednikami Finansowymi) i umów pożyczek 
zawieranych z pożyczkobiorcami, prowadzenie kontroli i audytów, monitorowanie wykorzystania 
powierzonych środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach MRPO na lata 2007-2013, 
wykrywanie nadużyć i zapobieganie nadużyciom, ewaluacja, wykonanie obowiązków ciążących na 
Administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z umowy powierzenia realizowania 
zadania publicznego), przechowywanie informacji w celu wykazania należytego wykonania ww. 
obowiązków.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora.  
 
5. Kategorie danych osobowych  
Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, nazwę, NIP, 
PESEL, numer dowodu osobistego), dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące rodzaju 
prowadzonej działalności, dane dotyczące zawartej umowy pożyczki i sposobu jej wykonania, rodzaju 
zabezpieczeń, numer rachunku bankowego, dane dotyczące stanu majątkowego i stanu cywilnego, 
dane dotyczące zadłużenia, prowadzonych czynności windykacyjnych i postępowań sądowych 
dotyczących zwrotu środków, ewentualnie inne dane zawarte w dokumentacji pożyczkowej.  
 
6. Odbiorcy danych osobowych  
Odbiorcą Pani/Pana danych jest podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty 
elektronicznej, a także Pośrednik Finansowy. Dane mogą być również udostępniane podmiotom 
wyznaczonym przez Administratora w celu przeprowadzenia kontroli.  
 
7. Okres przechowywania danych  
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Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy pożyczki, a po 
tym czasie do 5 lat od jej wykonania oraz do czasu przedawnienia karalności, roszczeń 
cywilnoprawnych i publicznoprawnych.  
 
8. Prawa osób, których dane dotyczą  
Ma Pani/Pan prawo do:  
− dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
− sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

− ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
-  usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO),  

− wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 
193 Warszawa).  

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 
9. Informacja o źródle danych i wymogu podania danych  
Źródłem danych osobowych jest Pośrednik Finansowy, z którym Pan/Pani zawarł/a umowę pożyczki. 
Dane mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe mogą być też 
przekazywane bezpośrednio przez Panią/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem 
umownym, a brak ich podania stanowi naruszenie obowiązków umownych.  
Aktualne informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej 
Administratora w zakładce RODO.  
 
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych poza obszar UE lub EOG. 
Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy. 

 
____________________________________________  

                                                                                               (data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy)  
 
 
Oświadczam, że przekazałam/em każdej osobie fizycznej należącej do następujących kategorii osób:  
− osób ustanawiających zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono zabezpieczenie,  

− wspólników Pożyczkobiorcy lub wspólników podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub na 
majątku których ustanowiono zabezpieczenie,  

− małżonka Pożyczkobiorcy, małżonka osoby ustanawiającej zabezpieczenie lub na majątku której 
ustanowiono zabezpieczenie, małżonka wspólnika,  

− reprezentantów Pożyczkobiorcy, reprezentantów podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub na 
majątku którego ustanowiono zabezpieczenie,  

− osób wyznaczonych do kontaktu przez Pożyczkobiorcę,  
której dane są przetwarzane w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Pożyczki klauzulę 
informacyjną przeznaczoną dla tych osób, informującą o przetwarzaniu danych przez: przez Małopolski 
Fundusz Rozwojowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przekazaną mi przez Pośrednika Finansowego.  
 
 

____________________________________________ 
                                                                                             (data i czytelny podpis Pożyczkobiorcy) 
 


