
   

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
W związku 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, Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1 (dalej RODO) 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego z siedzibą przy ul. Korsarzy, 70-540 Szczecin, który powierzył 
przetwarzanie danych osobowych Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin na podstawie 
Umowy Powierzenia realizacji zadań własnych z dnia 01.07.2017 roku a 
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dalej powierzyła Państwa 
dane do przetwarzania Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. 
Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard (dalej SARL) na podstawie Umowy 
Podpowierzenia z dnia 30.04.2020 roku. 
 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia 
innych czynności niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych w celu 

zawarcia umowy pożyczki, w szczególności złożenia przez Państwa wniosku o 
udzielenie pożyczki przez ZFR (tj. pożyczki płynnościowej na przetrwanie podczas 
COVID-19), a także realizacji umowy pożyczki, jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i podmiotach, którym dane 
zostały powierzone (ZARR i SARL) - art. 6 ust. 1 pkt c RODO oraz prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez ZARR i SARL (art. 6 ust. 1 pkt f). W 
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, ta może być w 
każdym momencie wycofana w sposób opisany przy jej pozyskiwaniu. Wycofanie 
zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które ma miejsce przed jej cofnięciem. 
 

 
4. Celem, dla którego przetwarzane są Państwa dane osobowe jest udzielenie przez 

ZFR pożyczki płynnościowej na przetrwanie podczas COVID-19. Celem 
przetwarzania jest również m.in. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez ZARR i SARL. 
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez ZARR i SARL jest: 

a. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez ZARR i 
SARL szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także 
ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej, 

b. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych, 
c. realizacji wniosków o pożyczkę i zapewnienie najwyższej jakości umowy 

pożyczki. 
 

5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa 
dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. Państwa 
dane mogą być przekazane następującym kategoriom podmiotów: 

a. organom sprawującym wymiar sprawiedliwości,  
b. administracji skarbowej i podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej (np. 

ZUS, PFRON), 
c. instytucjom związanym z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, 
d. firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie 

informatyczne dla administratora i podmiotów, którym powierzono dane do 
przetwarzania,  



   

e. kancelariom prawniczym świadczącym im usługi doradztwa prawnego  
i zastępstwa procesowego oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze w 
związku z realizacją umowy pożyczki.  

f. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, 
Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym uprawnionym 
instytucjom i organom kontrolnym. 
 

6. Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające 
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania 
(np. z podmiotami sektora teleinformatycznego  
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). SARL powierza Państwa dane do 
przetwarzania tylko podmiotom, które świadczą na rzecz SARL usługi niezbędne do 
realizacji czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki. 

 
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W SARL dane będą przetwarzane 
przez okres 10 lat od zakończenia Umowy Podpowierzenia, w ramach której zawarta 
zostanie Umowa Pożyczki, a po tym okresie przez okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń).  W szczególności dane osobowe: 

a. pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez okres 
przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub 
osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń 
nastąpi później, 

b. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu - przez 
okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa, 

c. pozyskane w związku z realizacją innych celów -   
w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. 

 
8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, a 
także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania - z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa. Realizacja tych praw możliwa jest u administratora 
oraz u podmiotów, którym ten powierzył i podpowierzył dane do przetwarzania - na 
adres wskazany w pkt. 1 niniejszej klauzuli. 

9. SARL powołał Inspektora Ochrony Danych, z którą można kontaktować się pod 
adresem iodo@sarl.pl lub w siedzibie SARL. W sprawach ochrony danych 
przetwarzanych u administratora i ZARR można kontaktować się z powołanymi tam 
Inspektorami Ochrony Danych: ZARR udostępnia w tym celu adres e-mail 
iodo@zarr.com.pl a administrator udostępnia adres na swojej stronie internetowej. 

 
10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych jest 

wymogiem ustawowym lub umownym - ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy 
pożyczki. 

11. Każda osoba, która uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, ma 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

 
12. Nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, 

w tym profilowanie. 
 

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z powyższą „Klauzulą informacyjną” 
 
 

…………………………………                                  …………………………………. 
Data                                                                    podpis 
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