DANE UZUPEŁANIAJĄCE DLA POŻYCZKOBIORCY I MAŁŻONKA
DANE OSOBOWE POŻYCZKOBIORCY I MAŁŻONKA
Imię/Imiona i Nazwisko/Nazwiska
pożyczkobiorcy
Imię/Imiona i Nazwisko/Nazwiska
małżonka
1. Pożyczkobiorca:
Adres zamieszkania

2. Małżonek:

Telefon domowy, komórkowy:
Dane z dowodu
osobistego:
1. Pożyczkobiorca:

E-mail:
PESEL

Nr i seria dowodu

Wydany przez

Data wydania

2. Małżonek

Stan cywilny:

Stosunki majątkowe
małżonków (zaznaczyć
właściwe):

Ilość osób we wspólnym
gospodarstwie domowym:

W tym na utrzymaniu
( osoby nieposiadające
dochodów):

- wspólnota
- rozdzielczość

DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODU POŻYCZKOBIORCY (zatrudnienie, emerytura, inna
działalność, udział w spółkach )
Nazwa firmy, adres, tel.

Data / zatrudnienia,
rozpoczęcia działalności itp.

Średniomiesięczny
dochód netto

1. Pożyczkobiorca:

ŹRÓDŁO DOCHODU MAŁŻONKA
2. Małżonek:

MIESIĘCZNE STAŁE
WYDATKI

czynsz –
telefon –
paliwo -

gaz –
energia inne stałe opłaty –

RAZEM WYDATKI :

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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap, zwana dalej „FWPR”.
2) Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz dane osobowe zawarte w dokumentach i oświadczeniach
składanych przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki (np. dane uzupełniające dla
pożyczkobiorcy i małżonka) przetwarzane będą przez FWPR w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki
lub czynności poprzedzających jego złożenie. Są to czynności takie jak: analiza wiarygodności klienta, analiza
sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej klienta, ocena ryzyka kredytowego. Mogą to być także inne
czynności lub oświadczenia związane z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie pożyczki, w tym dotyczące np.
zabezpieczeń spłaty pożyczki.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku FWPR przetwarza na podstawie zgody Wnioskodawcy (art. 6 ust. 1
lit. a RODO). Może Pani/Pan w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.
Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
a) pracownikom FWPR,
b) podmiotom uczestniczącym w realizacji Projektu, w ramach którego otrzymane środki będą finansować
wnioskowaną pożyczkę, tj. instytucjom, które przekazały FWPR środki na dokapitalizowanie /
dofinansowanie ( np. : Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Olsztynie (w przypadku pożyczek RPO
I i RPO II), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie ( pożyczki SPO WKP),
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, bądź podmiotom przez nie wskazanym,
c) instytucjom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
d) instytucjom prowadzącym bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka,
w tym biurom informacji gospodarczych – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych – na podstawie odrębnego oświadczenia,
e) wybranym funduszom poręczeniowym, z którymi FWPR ma podpisane umowy- w przypadku gdy
Wnioskodawca korzysta z takiego poręczenia.
Dane osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których FWPR korzysta
wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty świadczące na zlecenie FWPR usługi wsparcia
informatycznego, usługi doręczania korespondencji lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże
się niezbędna do wykonywania zadań FWPR).
Dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki, przygotowania transakcji, a w przypadku
zawarcia umowy pożyczki przez okres co najmniej 5 lat od dnia upływu terminu obowiązywania umowy
pożyczki lub jej rozwiązania a w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy de minimis w okresie 10
lat od jej udzielenia (odpowiednio, w zależności, który z terminów jest dłuższy).Jeśli czynność nie doszła do
skutku FWPR przetwarza dane osobowe do końca terminu archiwizowania i przechowywania dokumentacji,
wymaganego dokumentacją Projektu.
W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania
ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych
odpowiednio w art. 17-22 RODO.
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma
Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Abyśmy mogli rozpatrzyć wniosek o udzielenie pożyczki i ustanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki musimy uzyskać
Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie wniosku o udzielenie
pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu przez
Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap (w skrócie:
FWPR), w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki i ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki, w tym na:
1) zasięganie informacji na jej/jego temat przez FWPR oraz:
a) podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, w ramach którego otrzymane środki będą finansować
wnioskowaną pożyczkę, bądź podmioty przez nie wskazane,
b) instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
c) instytucje prowadzące bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, w tym
biura informacji gospodarczych – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych.
2) wgląd przez FWPR oraz podmioty, o których mowa w pkt 1 lit. a-c w dokumentację firmy, w tym w księgi
rachunkowe oraz inne dokumenty finansowe, o ile prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą.
Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszę o zaznaczenie „TAK, wyrażam zgodę”
 TAK, wyrażam zgodę

 NIE, nie wyrażam zgody
………………………………………….
Czytelny podpis Wnioskodawcy

2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Abyśmy mogli rozpatrzyć wniosek o udzielenie pożyczki i ustanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki musimy uzyskać
Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie wniosku o udzielenie
pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu przez
Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap (w skrócie:
FWPR), w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki i ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki, w tym na:
3) zasięganie informacji na jej/jego temat przez FWPR oraz:
d) podmioty uczestniczące w realizacji Projektu, w ramach którego otrzymane środki będą finansować
wnioskowaną pożyczkę, bądź podmioty przez nie wskazane,
e) instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
f) instytucje prowadzące bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, w tym
biura informacji gospodarczych – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych.
4) wgląd przez FWPR oraz podmioty, o których mowa w pkt 1 lit. a-c w dokumentację firmy, w tym w księgi
rachunkowe oraz inne dokumenty finansowe, o ile prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą.
Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszę o zaznaczenie „TAK, wyrażam zgodę”
 TAK, wyrażam zgodę

 NIE, nie wyrażam zgody

………………………………………….
Czytelny podpis Małżonka Wnioskodawcy
Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Wiarygodność podanych danych stwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej
z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6czerwca 1997 r. Kodeks karny.

(miejscowość / data)

(podpis Pożyczkobiorcy)

(podpis Małżonka)
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