
 

 
 

 

Pierzchnica, dn. …………………….. 

 

 

 
UPOWAŻNIENIE 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja, niżej podpisany(a)………….………………………………………………………. 

prowadzący(a) działalność gospodarczą pod nazwą………............…………………… 

………………………………………………………………………………………………….., 

w związku z zawarciem przeze mnie z Pośrednikiem Finansowym Fundacją Rozwoju 

Regionu Pierzchnica Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej) w ramach Projektu pn. „Fundusz 

Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” podejmowanego w celu realizacji Strategii 

Innowacyjnej w zakresie Działania 2.6 RPOWŚ 2014-2020:  

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 przez Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica, Instytucję Zarządzającą, 

Instytucję Pośredniczącą, Bank Gospodarstwa Krajowego, organy administracji 

publicznej, w szczególności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub 

inne uprawione podmioty, w celach niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Umowy oraz w celu umożliwienia wykonania obowiązków związanych z realizacją 

Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, a także realizacji 

polityki rozwoju.  

2. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom 

uczestniczących w realizacji Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa 

Świętokrzyskiego” w zakresie wskazanym w punkcie 1 powyżej.  

3. Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż mam prawo do dostępu do treści 

moich danych, do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz, że 

podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie jestem świadomy, iż odmowa podania 

danych może prowadzić do braku możliwości otrzymania przeze mnie wsparcia ze 

środków Funduszu Funduszy. 

4. Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż mam prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę 

roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż mam prawo wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznam, 

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

                                                                                      …………………………... 
                                                                                                              (czytelny podpis) 


