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Załącznik nr 11 do Wniosku o pożyczkę 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dnia  . . . . . . . . . . . . roku 

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

- dla Wnioskodawcy 
 

- dla osób ustanawiających zabezpieczenie lub na których majątku ustanowiono zabezpieczenie, 
wspólników, małżonków, reprezentantów i osób do kontaktu 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO informuję, że: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

 
1) w celu zarządzania „Rządowym Programem Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” w całym okresie jego 

funkcjonowania – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa; 
2) w celu wydawania decyzji o umorzeniu pożyczek – Minister właściwy do spraw pracy z siedzibą przy ul. 

Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa; 
3) w celu udzielania i obsługi pożyczek – pośrednik finansowy tj. Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą przy 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin. 

2. Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych to: 

− Minister właściwy do spraw pracy, e-mail iodo@mrips.gov.pl 

− Bank Gospodarstwa Krajowego, e-mail iod@bgk.pl  lub tel. 22 522 81 89 

− Polska Fundacja Przedsiębiorczości, e-mail iod@pfp.com.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w 
starcie” w zakresie instrumentów finansowych, w szczególności wykonania umów w zakresie udzielenia wsparcia, 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań 
informacyjno-promocyjnych, realizacji warunków umowy, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń 
i egzekwowania wierzytelności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (tj. umowy) oraz c) RODO (tj. przepisu prawa). 
Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO (tj. przepisu 
prawa) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 164). 

4. Pani /Pana dane obejmują w szczególności dane identyfikacyjne, PESEL, NIP, dane adresowe, dane kontraktowe, 
informacje o wykształceniu, o miejscu zatrudnienia, o sytuacji majątkowej, względnie inne niezbędne do udzielenia 
wsparcia. 

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane 
z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne czy ewaluację realizacji 
„Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”). Ponadto w zakresie stanowiącym informację 
publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym jak i warunkiem zawarcia 
umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie wsparcia w ramach Projektu. 

 
 
 
 
 
         …………………………………………………… 
  podpis  
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