
 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych 
osobowych, w zakresie danych zawartych we wniosku oraz we wszelkich dodatkowych dokumentach i załącznikach, przez: 

- Zarządzającego Instrumentem Pożyczkowym - Fundusz Dostępności: Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 
przy Al. Jerozolimskich 7,  00-955 Warszawa, który pełni funkcję Administratora Danych Osobowych w rozumieniu w 
art. 4 pkt. 7 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;  

- Pośrednika Finansowego tj. Konsorcjum w składzie: 
- Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra; 
- Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław;  

upoważnionego do przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartego z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji Funduszu Dostępności, Umowy Pożyczki i Projektu oraz w zakresie zarządzania 
środkami funduszu pożyczkowego w ramach Programu „Funduszu Dostępności”. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest: 
1. rozpatrzenia Wniosku o udzielenie pożyczki oraz częściowego umorzenia spłaty kapitału w ramach Instrumentu 

Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków;  

2. obsługi udzielonego Instrumentu pożyczkowego na podstawie Umowy pożyczki; 
3. 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; 

4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze; 
5. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków; 
6. prowadzenia badań ewaluacyjnych; 
7. monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych; 
8.  zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, o tym że: 
- podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku i udzielania pożyczki na 
zapewnienie dostępności budynków w ramach Funduszu Dostępności; 
- o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;  
- zapoznała/em się z treścią pouczenia, realizowanego w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym 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, stanowiącego załącznik nr 1 do Wniosku.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Miejscowość i data  Pieczęć firmowa, czytelny podpis osoby uprawnionej  
 

 


