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WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 

W RAMACH INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA ROZWOJOWA  

Pełna nazwa Wnioskodawcy  
(zgodna z wpisem we właściwym rejestrze) 

 

Adres siedziby firmy  

Telefon / fax  

Adres e-mail / strona www  

Numer NIP  

Numer REGON  

Numer KRS  

 

 DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA DO 24 M-CY  DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA POWYŻEJ 24 M-CY 

 
WNIOSKOWANA POŻYCZKA 

Zwracam/y się z wnioskiem o udzielenie pożyczki:  
 

a)  do 100 000,00zł - mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw 

b)  od 100 000,01zł do 1 000 000,00zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw    

 

w wysokości  ZŁOTYCH 

słownie  

na okres (maks. 84 m-ce)  M-CY 

z karencją w spłacie kapitału  
(maks. 6 m-cy) 

 M-CY 

Deklarowany wkład własny  TAK       NIE 

wartość (jeśli dotyczy)  ZŁOTYCH 

                                     słownie  

WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 

  WNIOSEK - INSTRUMENT FINANSOWY POŻYCZKA 

 ROZWOJOWA I 
  WNIOSEK - INSTRUMENT FINANSOWY POŻYCZKA 

 ROZWOJOWA II 

  

Nr wniosku Wnioskowana kwota pożyczki 

  

Data złożenia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek 

Forma zabezpieczenia  hipoteka             poręczenie osoby fizycznej             inne 

 
 

WNIOSKODAWCA 
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Przeznaczenie pożyczki 

 przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP), 
 

 przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności, 

 
POWYŻSZY CEL REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ INWESTYCJE ZWIĄZANE M.IN. Z: 
 

 wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, 
 

 rozwojem / rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 
 

 inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności 

firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 

 

Opis oraz uzasadnienie planowanej Inwestycji 

 

 

Adres lokalizacji Inwestycji 

Adres (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, itp.) 
 

Gmina  

Powiat  

Województwo  

 

Planowane wydatki w ramach Inwestycji 

Wyszczególnienie wydatków 
kwalifikowanych 

Wnioskowana pożyczka Udział własny Razem koszty 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Razem (PLN)    
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Termin rozliczenia końcowego pożyczki 

Planowany termin rozliczenia końcowego pożyczki* 
(DD-MM-RRRR) 

 

* Rozliczenie końcowe pożyczki o wartości: 

1) do 500 000,00 zł musi nastąpić w terminie do 90 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki (niezależnie od liczby transz). W 

uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę charakter inwestycji - na wniosek Wnioskodawcy termin rozliczenia może zostać 

wydłużony maksymalnie o kolejne 90 dni, na warunkach określonych w Regulaminie Udzielania Pożyczek dla Instrumentu 

Finansowego Pożyczka Rozwojowa. 

2) powyżej 500 000,00 zł musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki (niezależnie od liczby transz). 

W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę charakter inwestycji - na wniosek Wnioskodawcy termin rozliczenia może zostać 

wydłużony maksymalnie o kolejne 180 dni, na warunkach określonych w Regulaminie Udzielania Pożyczek dla Instrumentu 

Finansowego Pożyczka Rozwojowa. 

 

Proponowane formy zabezpieczenia pożyczki 

 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - obligatoryjnie 

 poręczenie wekslowe przez osoby fizyczne wraz z deklaracją wekslową 

 

1. Imię, Nazwisko     ………………………………………………………… 
 

2. Imię, Nazwisko     ………………………………………………………… 
 

3. Imię, Nazwisko     ………………………………………………………… 
 

4. Imię, Nazwisko     ………………………………………………………… 

 hipoteka na nieruchomości 

 

1. Adres                            ………………………………………………………… 
 

2. Nr KW                           ………………………………………………………… 
 

3. Szacowana wartość        ………………………………………………………… 
 

4. Powierzchnia w m2/ha     ………………………………………………………… 
 

5. Rodzaj nieruchomości*    ………………………………………………………… 
 

6. Forma własności              nieruchomość wnioskodawcy      nieruchomość osoby trzeciej 
 

*nieruchomość gruntowa niezabudowana/ nieruchomość gruntowa zabudowana/ nieruchomość budynkowa/ lokal mieszkalny/ lokal użytkowy 

 cesja z polisy ubezpieczeniowej 

 inne prawnie dostępne formy zabezpieczenia (zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek dla Instrumentu Finansowego 

Pożyczka Rozwojowa) np.: przewłaszczenie, blokada środków na rachunku bankowym itp. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy 

1. Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy 

państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej 

sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z dnia 31.07.2014r.); 
 TAK  NIE 

2. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 

pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;  TAK  NIE 

3. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika  

nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktaty; 
 TAK  NIE 

4. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 

którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie 

województwa dolnośląskiego; 
 TAK  NIE 
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5. Wnioskodawca nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (jeśli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis); 

 TAK  NIE 
 

 NIE DOTYCZY 

6. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,  

w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy  

o skutkach powierzania wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, 

art. 9, ust. 1 pkt 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary; 

 TAK  NIE 

7. Wnioskodawca nie jest podmiotem, w stosunku do którego Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do 
jego reprezentacji lub mające wpływ na decyzję o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki posiadają, tak 

bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, 

osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpłynąć na prawidłową realizację 

Operacji; 

 TAK  NIE 

8. Wnioskodawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej posiadał będzie w województwie 

dolnośląskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod 

warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego, co zostanie 

potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze 

składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to 
dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, 

 TAK  NIE 

9. Wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych 

należności publicznoprawnych. 
 TAK  NIE 

10. Wnioskodawca pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania 

upadłościowego, postępowania naprawczego/ restrukturyzacyjnego lub jakiekolwiek innego postępowania 

mającego podobne skutki; 
 TAK  NIE 

11. W przypadku Wnioskodawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi: 

Wnioskodawca został prawomocnie skazany / Wnioskodawcy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo 

składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 

pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo 

skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych;                         

 TAK  NIE 
 

 NIE DOTYCZY 

12. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną: 

Czy którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników został prawomocnie skazany za 

przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, 

przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

 TAK  NIE 
 

 NIE DOTYCZY 

13. Wnioskodawca korzysta/korzystał z pomocy publicznej lub jest w trakcie aplikowania o taką pomoc, w tym 

pomocy de minimis;  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” prosimy o dołączenie do Wniosku o Pożyczkę zaświadczenia/ń 

o otrzymanej pomocy de minimis. 

 TAK  NIE 

14. Wnioskodawca oświadcza, że w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie nastąpiło i nie wystąpi nakładanie się 

finansowania przyznanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i inwestycyjnych, z innych funduszy, 

programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i 

zagranicznej. Jednocześnie w przypadku otrzymania Pożyczki i zawarcia Umowy Inwestycyjnej, zobowiązuję 

się do udokumentowania wydatków i przedstawienia w ramach rozliczenia oryginałów dowodów księgowych 

potwierdzających dokonanie wydatków; 

 TAK  NIE 

15. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMINU UDZIELANIA POŻYCZEK 

DLA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA ROZWOJOWA oraz wzorem Umowy Inwestycyjnej 

i akceptuję ich treść zobowiązując się do stosowania ich postanowień, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem; 

 TAK  NIE 

 

 

 

 

 

miejscowość, data 
pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wnioskodawcy 
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Oświadczenie Wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej 
 

Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny 

 

Art. 297 
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 

podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 

akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego  świadczenia 

pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 

uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć 

wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na 
możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego. 

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu 

płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.” 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie, zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku wraz z załącznikami. 

 

 
 

miejscowość, data pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wnioskodawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ DANYCH OBJĘTYCH TAJEMNICĄ BANKOWĄ 

Czy wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnienia Twoich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez 

Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Dolnośląskiego,  Menadżera – Bank Gospodarstwa Krajowego, Pośrednika Finansowego - 

Stowarzyszenie ”Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: OCWP) oraz Stowarzyszenie 

Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej: SOCP), a także organy administracji publicznej, w szczególności 

ministra właściwego do spraw inwestycji i rozwoju, w celu: 

a) ich dalszego przetwarzania i udostępniania w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie 

gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 

podstawie Umowy o Finansowanie, Umowy Operacyjnej, w tym przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o pożyczkę oraz zawarcia umowy 

inwestycyjnej (umowy pożyczki) i jej realizacji, a także zabezpieczenia ewentualnych roszczeń:        

 TAK    NIE 
 

b) w celu między innymi budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz 

w zakresie spójności RPO WD, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO WD, a także oddziaływań 

makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia objętego pożyczką:                                                                                                    

 TAK    NIE 
 

c) monitoringu realizacji umowy inwestycyjnej oraz przeprowadzenia wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w związku z korzystaniem 

z usług świadczonych przez powyższe podmioty, a także w celach promocyjnych i marketingowych:                                                     

 TAK    NIE 
 

 

 

 

 

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 
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Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez OCWP oraz SOCP w celu marketingu działalności prowadzonej przez OCWP 

oraz SOCP, poprzez otrzymywanie od OCWP lub SOCP informacji o działalności prowadzonej przez OCWP lub SOCP, w tym w szczególności o ofercie 

OCWP/SOCP w zakresie produktów finansowych, realizowanych projektów, wsparcia dla przedsiębiorców oraz o organizowanych przez OCWP/SOCP 

szkoleniach i wydarzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany we wniosku adres e-mail.  

 TAK    NIE 
 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez OCWP w celu marketingu działalności prowadzonej przez OCWP oraz SOCP, 

poprzez otrzymywanie od OCWP lub SCOP informacji o działalności prowadzonej przez OCWP lub SCOP, w tym w szczególności o ofercie OCWP/SOCP 

w zakresie produktów finansowych, realizowanych projektów, wsparcia dla przedsiębiorców oraz o organizowanych przez OCWP/SOCP szkoleniach 

i wydarzeniach, kierowanej do mnie przez OCWP/SOCP za pomocą środków komunikacji telefonicznej w celu kontaktu bezpośredniego na podany 

przeze mnie we wniosku numer telefonu za pomocą elektronicznych urządzeń końcowych w tym rozmowy oraz wiadomości SMS lub MMS. 

 TAK    NIE 
 

 

 

 

 

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 

Klauzula informacyjna  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony danych osobowych 

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 osobowych, dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

I. Administrator danych 

Administratorem danych Wnioskodawcy, Poręczyciela, Dłużnika rzeczowego, będących osobami fizycznymi oraz ich współmałżonków, a także osób 

wskazanych do kontaktu, w zw. z procesem ubiegania się o pożyczkę oraz ewentualnym zawarciem Umowy inwestycyjnej jest Stowarzyszenie 

”Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, (dalej: 

OCWP),  oraz Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów (dalej: 

SOCP), oraz odpowiednio: 

1) w ramach Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

2) w ramach zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 

ramach RPO WD 2014-2020” – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, adres: Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław   

 
którzy powierzyli ich przetwarzanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Menadżer), a ten na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

Pośrednikowi Finansowemu przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/III/DIF/Z/477 w 

ramach Funduszu Funduszy oraz Porozumienia w sprawie powierzenia Pośrednikowi Finansowemu przetwarzania danych osobowych w związku z 

realizacją Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/III/DIF/Z/477 oraz Porozumienia w sprawie powierzenia Pośrednikowi Finansowemu 

przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/IV/DIF/Z/478 w ramach Funduszu Funduszy 

oraz Porozumienia w sprawie powierzenia Pośrednikowi Finansowemu przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej 

nr 2/RPDS/0922/2022/IV/DIF/Z/478 w ramach Funduszu Funduszy powierzył je Stowarzyszeniu ”Ostrowskie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości” oraz Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W OCWP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektro-

nicznej: iod@ocwp.org.pl lub pisemnie (na adres siedziby OCWP).   

W SOCP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: sekretariat@socp.info.pl  lub pisemnie (na adres siedziby SOCP).  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie właściwym do spraw rozwoju regionalnego możliwy jest pod adresem email: 

iod@mfpir.gov.pl, w Urze ̨dzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego możliwy jest poprzez e-mail: inspektor@umwd.pl, kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody. 

Dane osobowe wnioskodawcy, osób wskazanych do kontaktu są przetwarzane w celu: 

 podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej, w tym w celu rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, 

dokonania badania zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania przez OCWP oraz SOCP – podstawą prawną przetwarzania danych w 

tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b 

 zawarcia i wykonania umowy inwestycyjnej z OCWP oraz SOCP, zabezpieczenia pożyczki – podstawą prawną przetwarzania danych w 

tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b 

mailto:iod@ocwp.org.pl
mailto:sekretariat@socp.info.pl
mailto:iod@bgk.pl
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 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorach danych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO 

 ustalenia lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną 

przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), 

 w celu kierowania do Pana/Pani przez OCWP lub SOCP treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie 

jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a w przypadku kierowania do Pana/Pani treści drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS - art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO 

 w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie  

i celu określonym w treści zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Dane osobowe poręczyciela/dłużnika rzeczowego są przetwarzane w celu: 
 w celu podjęcia działań przed udzieleniem zabezpieczenia pożyczki – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy),  

 w razie udzielenia zabezpieczenia pożyczki w celu realizacji poręczenia/zabezpieczenia rzeczowego - podstawą prawną tego przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą), 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z udzielonego poręczenia/zabezpieczenia rzeczowego a także w 

celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),  
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach danych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest 

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO 

 w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie  

i celu określonym w treści zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Dane osobowe współmałżonka wnioskodawcy/poręczyciela/dłużnika rzeczowego są przetwarzane w celu: 

 realizacji prawnie uzasadnionego interesu OCWP oraz SOCP, jakim jest właściwe rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki - podstawą 

prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) 

 w przypadku zawarcia umowy inwestycyjnej - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu OCWP oraz SOCP, jakim jest ewentualne 

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy/udzielonego zabezpieczenia, a także w celach analitycznych 
i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy / udzielonego poręczenia / zabezpieczenia 

rzeczowego a także w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora),  

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach danych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest 

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO 

 w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie  
i celu określonym w treści zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III. Po tym okresie dane będą 

przetwarzane jedynie zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane są w 

celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem 

takiego przetwarzania. 

 

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Inwestycyjnej następującym 

kategoriom odbiorów: dostawcą usług związanych z obsługą informatyczną, podmiotom świadczącym na rzecz OCWP lub SOCP usługi niezbędne 

do wykonania umowy: usługi prawne, analityczne i marketingowe, a także biurom informacji gospodarczej, operatorom pocztowym i kurierom, 

bankom w zakresie realizacji płatności. 

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na 

warunkach wynikających z RODO. 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – 

przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

 

VIII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

IX. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia Wniosku o udzielenie pożyczki, a także 

zawarcia i realizacji Umowy Inwestycyjnej; w przypadku niepodania danych osobowych OCWP/SOCP odmówi zawarcia umowy, za wyjątkiem danych 

w zakresie, w jakim dane są przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. 
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OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zawartymi powyżej informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, zatytułowanym jako 

Klauzula informacyjna.  

 

 
 

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

Oświadczam, że zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępniam OCWP lub SOCP w związku z procesem ubiegania 

się o pożyczkę - informacji, o której mowa w art. 14 rozporządzenia RODO, w zakresie analogicznym jak zostało to określone powyżej w klauzuli 

informacyjnej. 

 

 
 

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


