
 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych  
pożyczkobiorców i poręczycieli wraz z małżonkami 

 

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacją, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Wspomagania Wsi (dalej zwana Fundacją) z siedzibą 
w Warszawie, ul. Bellottiego 1. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 
Warszawa  lub fww@fww.pl,  lub tel. 22 636 25 71.  

3. Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia przez Fundację decyzji o 
przyznaniu lub nieprzyznaniu pożyczki 1 …………………………………………………………………………………………………   

oraz w celu wykonania umowy pożyczki, jeśli pożyczka zostanie przyznana. Podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Udzielenie tych danych 
jest niezbędne do podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki i do wykonania umowy. 

4. Moje dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi związane z 
prowadzoną działalnością na rzecz Administratora, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 
kancelarie prawne (tylko w przypadku nie spłacania pożyczki) oraz doradcy pożyczkowemu.  

5. Administrator weryfikuje moje dane w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna, a w 
przypadku powstania zaległości w moich spłatach – informuje o tym fakcie BIG. Brak mojego upoważnienia dla 
Administratora na uzyskiwanie i przekazywanie informacji BIG uniemożliwi rozpatrzenie mojego wniosku o 
pożyczkę. 

6. Administrator uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania 

umowy, 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. 

7. Wymienione w p. 4 podmioty przetwarzające w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia umowy są 
zobowiązane do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich 
ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych 
osobowych lub jest to niezbędne dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń.  Podmiot przetwarzający składa 
Administratorowi  pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie przedmiotowych czynności.   

8. 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.  

9. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
Mam też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

10. W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała moje dane w sposób niewłaściwy, mam prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Wyrażam / nie wyrażam*  zgodę na przesyłanie mi przez Fundację oferty kolejnych pożyczek. 
Zostałem/zostałam poinformowana, że zgodę tę w każdej chwili mogę wycofać, pisząc w tej sprawie na adres 
Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa ,  lub fww@fww.pl 
 

Pożyczkobiorca      Współmałżonek pożyczkobiorcy 

 

..........................................................                ........................................................................  

 

Poręczyciele:  

 

 .......................................................  Współmałżonek Poręczyciela ................................................ 

 

 .........................................................  Współmałżonek Poręczyciela ................................................ 
   miejscowość, data:  

                                                           
1 Imię i nazwisko oraz PESEL pożyczkobiorcy 
*-niepotrzebne skreślić 
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