
 
 

Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki 

 

 
 

 
 
 
 

 

Obowiązek informacyjny realizowany zgodne z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy 

Al. Jerozolimskich 7.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@bgk.pl lub pisemnie na adres 

administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji oraz obsługi Programu „Funduszu Dostępności” 
i realizowanego Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków, na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. poz. 1696), a w szczególności do 
realizacji następujących celów przetwarzania: 

a) rozpatrzenia Wniosku o udzielenie pożyczki oraz częściowego umorzenia spłaty kapitału w ramach Instrumentu 
Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków;  

b) obsługi udzielonego Instrumentu pożyczkowego na podstawie Umowy pożyczki; 
c) kontroli prawidłowości udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r dla pomocy publicznej; 

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem działalności 
bankowej i realizacją zawartych umów; 

e) prowadzenia badań ewaluacyjnych; 
f) monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych, zabezpieczenia i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, wynikającego 
z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

3) art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na  zabezpieczeniu  i 
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji Programu „Fundusz Dostępności”. 

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, 
dane adresowe, dane finansowe i majątkowe.  

6. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartego porozumienia do przetwarzania przez  Pośrednika 
Finansowego w ramach Programu „Fundusz Dostępności”.  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania innym podmiotom, wykonującym funkcje 
bezpośrednio związane z udzielaniem wsparcia  i realizacją Programu „Fundusz Dostępności”, w tym w szczególności 
realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, 
monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Programu, a po jego zakończeniu przez okres 
potrzebny na jego rozliczenie oraz przez okres związany z dochodzeniem roszczeń. 

9. Pani/Pana dane osobowe: 
a) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 
b) nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji  międzynarodowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Wniosku o udzielenie pożyczki oraz częściowego umorzenia 
spłaty kapitału w ramach Instrumentu Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków, a także udzielenia i realizacji 
umowy pożyczki w ramach Programu. 

11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania. 
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z powyższymi informacjami. 
……….…………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     data i czytelny podpis    
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