
Załącznik nr 2
Klauzula informacyjna dla Odbiorców Ostatecznych (pożyczkobiorców)

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalny Fundusz Rozwoju Wojewódz-
twa Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwana „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem: ul. Traugutta 25 (90-113 Łódź). Można rów-
nież nawiązać kontakt drogą mailową pod adresem: biuro@rfrwl.pl lub telefonicznie pod numerem:
42 233 79 40. 

3. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem mailowym: iodo@rfrwl.pl.

4. Cel i podstawy przetwarzania
Administrator jest regionalnym funduszem rozwoju utworzonym przez Województwo Łódzkie w celu
realizacji  zadania  polegającego na wspieraniu i  promowaniu rozwoju Województwa Łódzkiego po-
przez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację ce-
lów  polityki  rozwoju  Województwa  Łódzkiego.  Województwo  Łódzkie  zawarło  z  Administratorem
umowę powierzenia  realizowania  zadania  publicznego  polegającego  na zarządzaniu  powierzonymi
środkami wycofanymi z inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, zwaną
dalej „Umową”.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania powierzonego mu zadania re-
alizowanego w interesie publicznym (w szczególności przetwarza dane w związku z monitorowaniem
realizacji  Umów Operacyjnych I  Stopnia,  tj.  umów zawieranych  z  Pośrednikami  Finansowymi  oraz
Umów Operacyjnych II Stopnia, tj. umów pożyczek zawieranych z pożyczkobiorcami, prowadzeniem
kontroli i audytów, wykonywaniem innych obowiązków obciążających Administratora, w szczególno-
ści obowiązków wynikających z Umowy). Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 
Administrator działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 98 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.),
przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1668 z
późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 305 z późn.zm.), przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021,
poz. 217 z późn. zm.), a także zgodnie z postanowieniami Umowy. Przetwarza dane w celu należytego
wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków.
Ponadto w zakresie wykraczającym poza realizację zadania publicznego, Administrator przetwarza (w
szczególności przechowuje) dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed rosz-
czeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwa-
rzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora. 

5. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (w szczególności imię, nazwisko, nazwę, NIP),
dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, dane dotyczące
zawartej umowy pożyczki i sposobu jej wykonania, rodzaju zabezpieczeń, numer rachunku bankowe-
go, dane dotyczące stanu majątkowego i stanu cywilnego, dane dotyczące zadłużenia, prowadzonych
czynności windykacyjnych i postępowań sądowych dotyczących zwrotu środków, informacje dotyczą-
ce kontroli przeprowadzonych przez Pośrednika Finansowego, ewentualnie inne dane zawarte w do-
kumentacji pożyczkowej.

6. Odbiorcy danych osobowych
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Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotowi świadczącemu na rzecz Admi-
nistratora usługi hostingowe, usługi IT, a także Pośrednikowi Finansowemu. Dane mogą być również
udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności Województwu Łódzkiemu lub
wyznaczonemu przez Województwo podmiotowi.

7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy pożyczki, a po
tym czasie do 5 lat od jej wykonania oraz do czasu przedawnienia karalności, roszczeń cywilnopraw-
nych i publicznoprawnych. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem kontroli lub au-
dytu mogą być przetwarzane przez czas trwania kontroli lub audytu, a dane zawarte w dokumentacji
związanej z kontrolą lub audytem (o ile zawarcie danych w tej dokumentacji  okaże się niezbędne)
mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy pożyczki, a po tym czasie do 5 lat od jej
wykonania oraz do czasu przedawnienia karalności, roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 usunięcia danych osobowych (w przypadku wystąpienia okoliczności  wskazanych w art.  17
RODO),

 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa).

Może  Pani/Pan  w  dowolnym  momencie  wnieść  do  Administratora  sprzeciw  wobec  przetwarzania
Pani/Pana danych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie waż-
nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,  nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Informacja o źródle danych i wymogu podania danych
Źródłem danych osobowych jest Pośrednik Finansowy, z którym Pan/Pani zawarł/a umowę pożyczki.
Dane mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe mogą być też
przekazywane  bezpośrednio  przez  Panią/Pana.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  jest  wymogiem
umownym wynikającym z zawartej przez Panią/Pana, a brak ich podania stanowi naruszenie obowiąz-
ków umownych. 

Aktualne  informacje  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  dostępne  są  na  stronie  internetowej
Administratora https://rfrwl.pl.

____________________________________________
(data i czytelny podpis Odbiorcy Ostatecznego)

Oświadczam, że przekazałam/em każdej osobie fizycznej należącej do następujących kategorii osób:

 osób ustanawiających zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono zabezpieczenie,
 wspólników Odbiorcy Ostatecznego lub wspólników podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub na

majątku których ustanowiono zabezpieczenie,

 małżonka Odbiorcy Ostatecznego, małżonka osoby ustanawiającej zabezpieczenie lub na majątku któ-
rej ustanowiono zabezpieczenie, małżonka wspólnika,

 reprezentantów Odbiorcy Ostatecznego, reprezentantów podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie
lub na majątku którego ustanowiono zabezpieczenie,

 osób wyznaczonych do kontaktu przez Odbiorcę Ostatecznego,
której dane są przetwarzane w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umowy Operacyjnej II Stopnia
(umowy pożyczki) klauzulę informacyjną przeznaczoną dla tych osób, informującą o przetwarzaniu danych
przez spółkę Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o., przekazaną mi przez Po-
średnika Finansowego.

____________________________________________
(data i czytelny podpis Odbiorcy Ostatecznego
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