Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pożyczkobiorców, poręczycieli i ich małżonków
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych:
1. Administratorzy danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych są Województwo Podkarpackie, w imieniu którego działa Zarząd
Województwa Podkarpackiego i Fundacja Wspomagania Wsi.
Skontaktować się z Województwem Podkarpackim w sprawie związanej z moimi danymi osobowymi mogę pisząc list
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
kontaktując się osobiście pod tym adresem lub pisząc wiadomość elektroniczną na adres iod@podkarpackie.pl.
Skontaktować się z Fundacją mogę pisząc na adres: Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
lub fww@fww.pl. Można też zatelefonować pod numer 22 636 25 71.
Województwo Podkarpackie jest Administratorem moich następujących danych: imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania lub pobytu, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, daty i miejsca urodzenia, informacji
finansowych, dotyczących stanu majątkowego pożyczkobiorcy i poręczycieli a także nazwy, numeru REGON i numeru
Identyfikacji Podatkowej firmy, której dotyczy pożyczka oraz adresu jej siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail i
numeru rachunku bankowego. Fundacja Wspomagania Wsi przetwarza te dane na zlecenie Województwa
Podkarpackiego, jako podmiot przetwarzający dane osobowe.
Fundacja Wspomagania Wsi jest Administratorem moich następujących danych: adresu domowego, wieku, statusu
związanego z zatrudnieniem, statusu majątkowego, statusu rodzinnego, przynależności do ZUS lub KRUS,
ewentualnej rozdzielności majątkowej, zaświadczenia o wynagrodzeniu. Fundacja Administruje również danymi,
jakimi są kwota i cel pożyczki.
2. Cele przetwarzania moich danych osobowych
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przetwarza moje dane wyłącznie w celach sprawozdawczości,
kontroli i rozliczania. Fundacja Wspomagania Wsi przetwarza moje dane osobowe wyłącznie w celu podjęcia przez
nią decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu pożyczki (imię i nazwisko oraz nr pesel pożyczkobiorcy)
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…. ,
oraz w celu wykonania umowy pożyczki, jeśli pożyczka zostanie przyznana.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych będzie niezbędność przetwarzania danych do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Powierzanie moich danych osobowych innym podmiotom
Moje dane osobowe będą powierzane przez Fundację podmiotom przetwarzającym, które świadczą na jej zlecenie
usługi związane z prowadzoną działalnością na rzecz Administratorów, takim jak dostawcy systemów
informatycznych i usług IT, kancelarie prawne (tylko w przypadku nie spłacania pożyczki) oraz doradcy
pożyczkowemu. Mój numer telefonu może być przekazany dostawcy usług IT prowadzącemu działalność poza
granicami Polski, celem wysyłania do mnie wiadomości sms przez system informatyczny.
4. Czas przetwarzania moich danych osobowych
Administratorzy uprawnieni są do przetwarzania powierzonych im przeze mnie danych do dnia wygaśnięcia lub
rozwiązania umowy pożyczki, a także przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów lub
innych porozumień.

Jeżeli wyrażę zgodę na dalsze przetwarzanie przez Fundację Wspomagania Wsi moich danych, których
Administratorem jest Urząd Marszałkowski, po zakończeniu umowy – moje dane będą przez nią przetwarzane dalej
w celu informowania mnie o ofercie pożyczkowej Fundacji, udzielania kolejnych pożyczek na podstawie historii
pożyczkowej oraz prowadzenia zbiorczych analiz. W przeciwnym wypadku Fundacja jest zobowiązana do usunięcia
moich danych osobowych ze swoich baz danych po zakończeniu realizacji umowy o współpracy z Urzędem
Podkarpackim.
5. Dobrowolność udzielenia przeze mnie danych osobowych
Podane przeze mnie dane są udzielone dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku
o pożyczkę wymienionego w p. 3 ani wykonanie umowy pożyczki.
6. Przysługujące mi prawa
Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Mam
też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku gdyby moje dane były przetwarzane w sposób niewłaściwy, mam prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Moje dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Wspomagania Wsi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Wspomagania Wsi w celu przesyłania mi oferty
kolejnych pożyczek, udzielania kolejnych pożyczek na podstawie historii pożyczkowej oraz prowadzenia zbiorczych
analiz. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że zgodę tę w każdej chwili mogę wycofać, pisząc w tej sprawie na
adres Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, lub rodo@fww.pl. Jeżeli nie wycofam zgody,
moje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo działać będzie Fundacja. Prawną podstawą przetwarzania będzie
moja zgoda.
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