
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. wniosków o udzielenie poręczenia 

kredytu/pożyczki/leasingu/gwarancji bankowej 

 

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Poznaniu (61-827), z adresem przy ul. Al. Karola Marcinkowskiego 20, 

zarejestrowana 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, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000,00 PLN, posiadająca 

numer NIP 783 -15-25-967 (dalej jako „Fundusz”), niniejszym informuje, że:  

 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, zbieranych w związku ze złożeniem przez 

przedsiębiorcę wniosku o podpisanie umowy poręczenia (dalej jako „Umowa”); 

 przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Fundusz na podstawie art. 6 ust.1 

lit. a), b) i f), RODO jedynie w celach: marketingowych, rozpatrzenia wniosku 

o udzielenie poręczenia i w celu zawarcia Umowy, badania zdolności poręczeniowej 

oraz ewentualnie dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy; 

 przekazane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie 

się to wiązało z koniecznością realizacji ww. celu; przekazywanie danych innym 

podmiotom może odbyć się wyłącznie na podstawie pisemnych umów o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, zgodnych z przepisami Rozporządzenia; 

w przypadku zakwalifikowania wniosku do poręczeń udzielanych w ramach projektów 

unijnych (JEREMIE, WFR) dane będą udostępniane ministrowi ds. rozwoju regionalnego 

oraz Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego; 

 przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO; 

 przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (jeśli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub w terminie 8 lat od zakończenia 

Umowy lub od udostępnienia danych podmiotom wskazanym powyżej (administratorzy 

danych w umowach zawieranych w ramach projektów unijnych), chyba że przepisy 

prawa nakładają na administratora obwiązek ich dłuższego przechowywania; 

 osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administratora 

danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim 

dane te nie są niezbędne do realizacji celów wynikających z ich udostępnienia), a także 

prawo do przenoszenia danych oraz w przypadku, gdy dane przetwarzane są na 

podstawie udzielonej zgody– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia 

przesyłanie przez Fundusz wiadomości stanowiących informacje handlowe albo 

zawarcia Umowy; 

 w oparciu o dane osobowe Fundusz nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, jednakże 

dane mogą zostać poddane niezautomatyzowanemu profilowaniu; 



 osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy prawa; 

 źródłem uzyskania danych osobowych są dokumenty przekazane Funduszowi przez 

przedsiębiorcę wnioskującego o udzielenie poręczenia (którym jest osoba, której dane 

są przetwarzane lub którego reprezentuje osoba, której dane są przetwarzane); 

 niniejszym informujemy, że w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 

iodo@pfpk.pl 

mailto:cezary.sadowski@rodo.pl

