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      Załącznik 9  do wniosku o pożyczkę 
 

Klauzula informacyjna Nr 1 – Towarzystwo Rozwoju Powiśla 

„Pożyczka Ogólnorozwojowa” 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:  

1. [Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Rozwoju Powiśla z siedzibą w Malborku 

przy ul. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork. 
 

Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@trpd.pl telefon: +48 55 261 73 27. 
 

2. [Inspektor Ochrony Danych] Kontakt do powołanego Inspektora Ochrony Danych:  

▪ adres e-mail: iod@trpd.pl  lub 

▪ korespondencja na adres siedziby Administratora.  

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

a) przed zawarciem umowy w celu przeprowadzenia merytorycznej i finansowej oceny wniosku o udzielenie pożyczki na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 

b) realizacji obowiązków nałożonych na Administratora w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 

RODO, 

c) po zawarciu Umowy Pożyczki w celu udzielenia pożyczki, ewaluacji, monitoringu, kontroli i  sprawozdawczości , 

dotyczącej realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach 

i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie 

dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO , 

e) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

f) kontaktowania się ze stroną umowy i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.  

4. [Odbiorcy] Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych zleca wykonywanie  

czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), podmioty świadczące usługi 

informatyczne, prawne, finansowe, kurierskie, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do 

otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa  między innymi Generalny 

Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). 

Towarzystwo Rozwoju Powiśla na podstawie zawartej z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. (PFR Sp. z o.o.) umowy nr 

PFR/POII/2022/05 z dnia 27.05.2022r. dotyczącej Instrumentu Finansowego, umożliwiającego udzielenia Pożyczki 

Ogólnorozwojowej jest zobowiązana do udostępnienia Pani/Pana danych Zarządowi Województwa Pomorskiego, który staje  

się odrębnym administratorem Pani/Pana danych. 

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

a) przed zawarciem umowy nie krócej niż przez okres 1 roku od złożenia wniosku o pożyczkę , 

b) po zawarciu umowy przez czas trwania umowy, jednakże nie krócej niż przez okres 10 lat tj. przez okres niezbędny do 

realizacji instrumentu finansowego, w ramach którego udzielono Pani/Panu pożyczki oraz do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, 

rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa, 

c) dane osobowe przetwarzane w związku z Ustawą AML będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia 

zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem (zgodnie z art. 49 Ustawy AML). Okres ten może zostać wydłużony 

na formalny wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej . 

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

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 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 sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w  tym RODO. 

mailto:biuro@trpd.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona 2 z 2 

 

7. W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e -mail: biuro@trpd.pl, iod@trpd.pl lub pocztą na adres 

siedziby Administratora. 

8. [Informacja o wymogu podania danych] Podanie danych osobowych osób reprezentujących stronę umowy jest warunkiem 

umownym i koniecznym w celu zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych będzie brak 

możliwości zawarcia Umowy. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika też z wymagań Ustawy AML. W przypadku niepodania  wymaganych 

informacji Administrator może być zobowiązany do poinformowania  GIIF, może to stanowić przeszkodę do zawarcia lub 

kontynuacji umowy. 

9.  Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu 

oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego . 

 

Klauzula informacyjna Nr 2 - Zarząd Województwa Pomorskiego 

„Pożyczka Ogólnorozwojowa” 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:  

1. [Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy 

ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, który powierzył ich przetwarzanie Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. (PFR 
Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27, 80-837 Gdańsk. 

2. [Inspektor Ochrony Danych] Kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych:  

a) Zarząd Województwa Pomorskiego; adres e-mail: iod@pomorskie.eu;  

b) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; adres e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu; 

3. [Szczegółowy cel przetwarzania i podstawa prawna] Pani/Pana dane osobowe dotyczące zawartej Umowy Pożyczki 

z Towarzystwem Rozwoju Powiśla z siedzibą w Malborku, przetwarzane są przez Administratora danych w celu: 

a) wykonania kontroli w zakresie wydatkowania środków Pożyczki zgodnie z przeznaczeniem na podstawie  

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. [Kategorie przetwarzanych danych] Administrator przetwarzane dane osobowe indentyfikacyjne oraz dane dotyczące 

ustanowionych zabezpieczeń, niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. 
5. [Odbiorcy] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w tym Pomorski 

Fundusz Rozwoju sp. z o.o., podmioty świadczące usługi informatyczne, na podstawie stosownych umów oraz podmioty 
upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, jednakże nie krócej niż 
przez okres 10 lat tj. przez okres niezbędny do realizacji instrumentu finansowego, w  ramach którego udzielono Pani/Panu 

pożyczki oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 
obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.  

7. [Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu; 
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. [Źródło danych] Administrator danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Towarzystwa Rozwoju Powiśla. 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną nr 1 i 2 
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Imię i nazwisko data podpis  
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