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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

„Poręczenia kredytów ze środków własnych” 

  

1. [Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Regionalny 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (PRFPK Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Szara 

32-33/24, 80-116 Gdańsk. tel. +48 58 302-20-05, e-mail: biuro@prfpk.pl 

2. [Inspektor Ochrony Danych] Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@prfpk.pl 

 

3. [Cel i podstawa prawna] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) 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), zwanego dalej RODO, w celu przeprowadzenia merytorycznej i finansowej oceny 

wniosku o udzielenie poręczenia wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora, 

b) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) RODO w celu zawarcia i realizacji postanowień Umowy 

Poręczenia, dokonywania rozliczeń finansowych, monitorowania, kontrolowania przebiegu 

realizacji Umowy Poręczenia, dochodzenia wierzytelności, obsługi informatycznej, archiwizacji 

dokumentacji, prowadzenia sprawozdawczości w zakresie postępu rzeczowo-finansowego 

realizacji Umowy Poręczenia wobec banku udzielającego Pani/Panu kredytu, organów 

państwowych, samorządowych i innych instytucji oraz podmiotów współpracujących z Pomorskim 

Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

 

4. [Odbiorcy] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla 

Administratora między innymi usługi informatyczne, prawne, doradcze, windykacyjne, 

ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów, bank udzielający Pani/Panu kredytu w 

ramach zawartej umowy poręczenia oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana 

danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy 

państwowe. 

 

5. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

a) przez okres roku od podjęcia decyzji o nieprzyznaniu poręczenia, a po tym okresie przez 

okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. do upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

b) przez okres 10 lat od momenty zawarcia umowy poręczenia, a po tym okresie przez okres 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. do upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

 

6. [Prawa osób] Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania 

b) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji 

o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane 

są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy 

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 
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7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania 

będzie brak możliwości realizacji celów wymienionych powyżej w pkt 3. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną 

 

 

 

 

………..…………………………………………… ………………………………………………….……. ……..….……………………………………………… 

Imię i nazwisko data podpis  

 


