
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU „POZNAŃSKIEGO FUNDUSZU 

PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH” SP. Z O.O.  W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/-a, w związku ze złożeniem przeze mnie zgłoszenia w ramach postępowania 

konkursowego dotyczącego oceny i wyboru kandydatów na członków zarządu, organizowanego 

przez spółkę działającą pod firmą „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-827), Al. Karola Marcinkowskiego 

20, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000110866, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadającą numer NIP 7831525967 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ww. zgłoszeniu, a także przyjmuję do 

wiadomości, iż   

1) administratorem moich danych osobowych  jest Spółka, 

2) Spółka jako administrator moich danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie 

w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest dostępny przy 

wykorzystaniu następujących namiarów – iodo@pfpk.pl , 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego mającego na celu ocenę i wybór kandydatów na członków Zarządu Spółki, 

5) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 

z dnia 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119z4.05.2016; dalej jako: „Rozporządzenie 

RODO”), 

b) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO,  

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO,   

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO ,   

6) moje dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, chyba że obowiązujące 

przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania danych 

np. przetwarzanie danych w celach statystycznych, archiwizacyjnych, 

7) mam prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się na podstawie zgody 

przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie 

informacji pisemnej na adres Spółki bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany 

w pkt.3 powyżej,  

8) niezależnie od postanowień pkt. 7 powyżej przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest moja zgoda, umowa 

czy przepis prawa,  

9) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

10) moje dane osobowe mogą zostać udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych 

umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub przepisów prawa, 

11) w oparciu o moje dane osobowe nie będzie wykonywane zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, w tym profilowanie, 

mailto:iodo@pfpk.pl


12) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii 

Europejskiej), 

13) podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne,  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

 

 

 

                                                                    ……………………………….……….. 

                  (data oraz podpis) 


