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 Załącznik nr 4  

do Umowy pożyczki Nr ………………….. z dnia ………..2021 r.  

 
 
Klauzula informacyjna dla osób ustanawiających zabezpieczenie lub na których majątku 
ustanowiono zabezpieczenie, wspólników, małżonków, reprezentantów i osób do kontaktu  
 
1. Administrator  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy Zelów z siedzibą w 
Zelowie przy ul. Mickiewicza 4 (97-425 Zelów), zwana „Administratorem”. 
2. Kontakt z Administratorem  
Z Administratorem można kontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: 
frgz@frgz.pl lub telefonicznie pod numerem 44 634 10 06.  
3. Inspektor Ochrony Danych  
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
4. Cel i podstawy przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przede wszystkim w związku z realizacją Umów 
Operacyjnych I Stopnia oraz Umów Operacyjnych II Stopnia, tj. umów pożyczek zawieranych  
z pożyczkobiorcami, prowadzeniem kontroli i audytów oraz ich udokumentowaniem  
i przechowywaniem dokumentacji, wykonywaniem innych obowiązków obciążających 
Administratora, w szczególności obowiązków wynikających z Umowy.  
Administrator - Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w celu realizacji zadania polegającego na zawarciu 
i realizacji Umowy Operacyjne II stopnia (Umowy Pożyczki) zawarła Umowę Operacyjną I stopnia 
Nr 1.RPO.004.02.2020.V.005 z dnia 20.04.2021 r. z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa 
Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  jako Zamawiającym, w wyniku przeprowadzenia 
postępowania nr PN/01/2020 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843). Umowa Operacyjna została zawarta w oparciu o Umowę powierzenia 
realizowania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu powierzonymi  środkami wycofanymi 
z inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 5 maja 2020 r. (Umowa Powierzenia).  
 Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania powierzonego mu zadania 
realizowanego w interesie publicznym. 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 
roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora. 
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 5. Osoby i kategorie danych osobowych  
Administrator może przetwarzać dane:  
− osób ustanawiających zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono zabezpieczenie w 
postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, numery dokumentu tożsamości adresu, stanu cywilnego, 
informacji nt. majątku, w tym numerów ksiąg wieczystych, danych kontaktowych, 

− wspólników Odbiorcy Ostatecznego (pożyczkobiorcy) lub wspólników podmiotu ustanawiającego 
zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono zabezpieczenie w postaci imienia, nazwiska, 
numeru PESEL, numery dokumentu tożsamości, adresu, stanu cywilnego, danych kontaktowych, 
− małżonka Odbiorcy Ostatecznego (pożyczkobiorcy), małżonka osoby ustanawiającej zabezpieczenie 
lub na majątku której ustanowiono zabezpieczenie, małżonka wspólnika w postaci imienia, nazwiska, 
numeru PESEL, numery dokumentu tożsamości, adresu, stanu cywilnego, danych kontaktowych, 
informacji nt. majątku,  

− reprezentantów Odbiorcy Ostatecznego, reprezentantów podmiotu ustanawiającego 
zabezpieczenie lub na majątku którego ustanowiono zabezpieczenie w postaci imienia, nazwiska, 
stanowiska, numeru PESEL,  

− osób wyznaczonych do kontaktu przez Odbiorcę Ostatecznego (pożyczkobiorcę) w postaci imienia, 
nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych.  
Administrator może przetwarzać dodatkowe dane związane z udzieleniem i wykonaniem pożyczki, 
jeżeli znajdą się one w dokumentacji pożyczkowej.  
6. Odbiorcy danych osobowych  
Odbiorcą Pani/Pana danych jest Fundacja Rozwoju Gminy Zelów. Dane mogą być również 
udostępniane uprawnionym podmiotom lub organom, w szczególności, Regionalnemu Funduszowi 
Województwa Łódzkiego Sp. z o.o., Województwu Łódzkiemu lub wyznaczonemu przez 
Województwo podmiotowi.  
7. Okres przechowywania danych  
Pani/Pana dane są 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), ewentualnie dane zawarte w innej dokumentacji gromadzonej dla realizacji celów 
określonych w pkt 4 (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 
ważnych 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  
Źródłem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy Zelów która udzieliła pożyczki ze środków 
powierzonych mu przez Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego, ewentualnie sam 
pożyczkobiorca (Odbiorca Ostateczny). Dane mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych 
rejestrów.  
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Aktualne informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie internetowej 
Administratora frgz@frgz.pl 
 
 
 
________________________________________________________  
(data i czytelny podpis osób ustanawiających zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono 
zabezpieczenie, będących osobami fizycznymi) Strona 3 z 3  

 
 

___________________________________________________  
(data i czytelny podpis wspólników Odbiorcy Ostatecznego (pożyczkobiorcy) lub wspólników 
podmiotu ustanawiającego zabezpieczenie lub na majątku których ustanowiono zabezpieczenie, 
będących osobami fizycznymi)  
 
 
 
________________________________________________________  
(data i czytelny podpis małżonka Odbiorcy Ostatecznego (pożyczkobiorcy), małżonka osoby 
ustanawiającej zabezpieczenie lub na majątku której ustanowiono zabezpieczenie, małżonka 
wspólnika)  
 
 
 
________________________________________________________  
(data i czytelny podpis reprezentantów Odbiorcy Ostatecznego, reprezentantów podmiotu 
ustanawiającego zabezpieczenie lub na majątku którego ustanowiono zabezpieczenie, będących 
osobami fizycznymi)  
 
 
 
 
________________________________________________________  
(data i czytelny podpis osób wyznaczonych do kontaktu przez Odbiorcę Ostatecznego) 
 


