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Regionalna Pożyczka Obrotowa 
Instrumenty finansowe dla dolnośląskich firm 

 
 

Jelenia Góra, dn. ……………………….. 
 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

osoby fizycznej, której dane osobowe mają być przetwarzane przez: 
Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 

 
 
 
 
…................................................  
imię i nazwisko osoby fizycznej 

…................................................  
adres zamieszkania osoby fizycznej 

…................................................ 
PESEL 

 
 

 

Działając jako (zaznaczyć właściwe, możliwa więcej niż jedna odpowiedź) :  

□ Wnioskodawca,  

□ Małżonek,  

□ Poręczyciel, w tym poręczyciel wekslowy,  

□ Wspólnik,  

□ Pełnomocnik albo prokurent MŚP,  

□ inna osoba …............................................... ,  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą 

bankową oraz danych niezbędnych do realizacji procesu udzielania pożyczek dla MŚP, w celu prawidłowego 

wykonania umowy pożyczki oraz monitorowania, analizy, sprawozdawczości i windykacji pożyczki przez 

Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Pośrednika Finansowego), a także na udostępnienie 

dotyczących mnie danych w celu dalszego przetwarzania przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka            

z ograniczona odpowiedzialnością (DFR) oraz podmioty uprawnione do kontroli działalności Pośrednika 

Finansowego i DFR, w tym jedynego wspólnika DFR – Województwo Dolnośląskie. Zgoda wyrażona             

w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że cel 

przetworzenia nie zostanie zmieniony. 

2. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na zbieranie i przetwarzanie przez Karkonoską Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A. danych osobowych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-

mail i/lub numer telefonu informacji handlowych od Pośrednika Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Udostępniam 

identyfikujący mnie adres elektroniczny oraz numer telefonu:  

adres e-mail: ……………..……. 

nr telefonu:…………..……….. 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Regionalna Pożyczka Obrotowa 
Instrumenty finansowe dla dolnośląskich firm 

 
 

 

3. Oświadczam, że: 

a) zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania swoich danych osobowych 

oraz niezależnie od tych uprawnień o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia 

danych, a także o celu ich zbierania oraz miejscu ich przechowywania tj. siedzibie Karkonoskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. 

b) zostałem poinformowany/a o przysługującym mi, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, prawie do odwołania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że 

jest równie łatwe jak udzielenie zgody.  

c) zostałem poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru 

w wypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

d) zostałem poinformowany/a, że nie będę podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych.  

e) zostałem poinformowany/a, że moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

f) zostałem poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest niezbędnym umownym warunkiem 

zawarcia Umowy o udzielenie pożyczki.  

g) moje dane osobowe będą przetwarzane w czasie obowiązywania Umowy o Pośrednictwo Finansowe oraz 

w okresie 5 lat od jej wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania, lub do zakończenia okresu wymaganego 

dla dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

h) zgody i upoważnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas realizacji Umowy zostały 

udzielone dobrowolnie, aczkolwiek odmowa ich udzielenia, z wyłączeniem zgody, o której mowa w pkt 2, 

jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy/udzielania pożyczki. 

i) zostałem poinformowany o administratorze danych osobowych oraz o jego danych kontaktowych: 

a. Administrator Danych:  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Adres korespondencyjny:  58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 

Telefon Kontaktowy:   +48 75 75 27 500 

Adres e-mail:  biuro@karr.pl 

b. Inspektor Ochrony Danych:  

Adres korespondencyjny:   58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27  

 Adres e-mail:  biuro@karr.pl 

j) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

 

-------------------------------- 

podpis 


