
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
Ja, niżej podpisany, ………………….…………………………………………………………………………. prowadzący  

działalność gospodarczą pod firmą1 ………………….……………………………….……………….…………………… 

……………………………………………………………………….., w związku z zawarciem przeze mnie  

z Pośrednikiem Finansowym Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Umowy pożyczki 

(„Umowa”) w ramach Instrumentu Finansowego: Regionalna Pożyczka Obrotowa: 

1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą bankową, 

zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016 r. poz. 1988) przez KSWP, Instytucję Zamawiającą (Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa 

Łódzkiego Sp. z o.o.), lub inne uprawione podmioty, w celach niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy 

oraz w celu umożliwienia wykonania obowiązków związanych z realizacją  

zadania publicznego polegającego na zarządzaniu powierzonymi środkami wycofywanymi z inicjatywy 

JEREMIE realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy Powierzenia zawartej w dniu 5 maja 2020 r. między Regionalnym Funduszem 

Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. a Województwem Łódzkim jako dysponentem środków. 

2.  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom uczestniczących w realizacji 

zadania publicznego polegającego na zarządzaniu powierzonymi środkami wycofywanymi z inicjatywy 

JEREMIE realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2007-2013 na podstawie Umowy Powierzenia zawartej w dniu 5 maja 2020 r. między Regionalnym Funduszem 

Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. a Województwem Łódzkim jako dysponentem środków w zakresie 

wskazanym w punkcie 1 powyżej. 

3.   Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym KSWP, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. 

 

Załącznik: 

1. Obowiązek informacyjny KSWP.  

 

 

_________________ 

Podpis 1 

                                                           
1 Jeżeli prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, prosimy dodatkowo o podanie danych wszystkich pozostałych 

wspólników oraz nazwy spółki. W przypadku spółki cywilnej każdy z jej wspólników powinien złożyć osobne oświadczenie  
o wyrażeniu zgody 


