………………….., dnia ...................... roku
……………………………………….…….
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)
……………………………….…………….
(Adres siedziby firmy)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osoby fizycznej, która jest MŚP, a której dane
osobowe mają być przetwarzane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z o.o.
Oświadczam, iż otrzymałem niniejszą klauzulę informacyjną o następującej treści.
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław
(dalej: Fundusz) informuje, że:
1) przetwarza Państwa dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, adres zamieszkania,
adres prowadzenia działalności, adres email, nr IP, nr tel., seria i nr dowodu osobistego) w zakresie
wynikającym ze złożonego przez Państwa wniosku o udzielenie poręczenia oraz załączonymi do niego
dokumentami zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako
„RODO”;
2) Fundusz jest administratorem Państwa danych osobowych, adres: ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław, tel.
71 343 79 64, e-mail: biuro@dfg.pl;
3) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 71 343 79 64, e-mail: biuro@dfg.pl; kontakt
również pod adresem Funduszu wskazanym wyżej.

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:
1) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o udzielenie poręczenia w związku ze
złożeniem przez Państwa wniosku, w tym w celu oceny Państwa zdolności finansowej (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie poręczenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na
podstawie Państwa uwag, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celu badania satysfakcji klientów dla podnoszenia atrakcyjności oferty, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
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8) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
9) w celach marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających ze złożonego wniosku o udzielenie poręczenia jest
dobrowolne, ale stanowi warunek rozpatrzenia Państwa wniosku oraz zawarcia umowy o udzielenie poręczenia.
Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, których zakres wynika z wniosku o udzielenie
poręczenia możemy odmówić jego rozpatrzenia oraz zawarcia umowy o udzielenie poręczenia.
Państwa dane osobowe Fundusz może udostępniać: Bankowi, w którym zawarliście Państwo umowę
kredytu/pożyczki poręczoną przez Fundusz zgodnie ze złożonym wnioskiem, kancelarii prawnej,
administratorowi systemów informatycznych funkcjonujących w spółce, podmiotowi prowadzącemu obsługę
księgową Funduszu oraz BIG, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, innym
bankom (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń), organom państwowym lub innym podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (m.in. Urząd
Skarbowy, ZUS), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, a także podmiotom
umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych.
Fundusz nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Państwa dane osobowe są przechowywane przez Fundusz 25 lat.
W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
3) prawo do przenoszenia danych;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

..............................................................................
(pieczęć firmowa i podpis/y Wnioskodawcy/ów)

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (oferty Dolnośląskiego Funduszu
Gospodarczego sp. z o.o.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej.
Wyrażamy zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i
automatycznych systemów wywołujących dla celów przedstawienia oferty Dolnośląskiego Funduszu
Gospodarczego sp. z o.o.
Wyrażamy zgodę na przekazanie naszych danych osobowych do Biura Informacji Gospodarczej (BIG)
na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych.
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Wyrażamy zgodę na przekazywanie Funduszowi przez Bank wszelkich informacji i dokumentów
udostępnionych Bankowi w związku z wnioskiem o kredyt, o którym mowa we wstępie, w tym
również informacji objętych tajemnicą bankową, nie wyłączając informacji dotyczących umów
rachunków bankowych oraz informacji o stanach i obrotach na rachunkach bankowych w związku z
prowadzoną działalnością, kopii wniosku kredytowego wraz z załącznikami, kopii umowy kredytu
wraz z załącznikami, kopii aneksów do umowy kredytu wraz z załącznikami oraz kopii umów
zabezpieczenia innych niż poręczenie Funduszu.

..............................................................................
(pieczęć firmowa i podpis/y Wnioskodawcy/ów)
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