
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

 

 

 

......................................................                                   ..........................dnia…................r. 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

......................................................... 

          (adres siedziby firmy) 

 

Zgoda na przekazywanie ŚFP Sp. z o.o. dokumentów 

 

       W związku ze złożonym w dniu.................................................wnioskiem o udzielenie 

przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. poręczenia, które zabezpieczać ma 

kredyt/pożyczkę udzielony/ą przez Instytucję Finansującą 

.....................................................................................  Oddział w ...................................... 

wyrażam zgodę na przekazanie Świętokrzyskiemu Funduszowi Poręczeniowemu Sp. z o.o. 

w Kielcach: 

 

1. kserokopii wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki z dnia ....................................... 

złożonego w Instytucji Finansującej ………………………............................... Oddział 

w .............................., wraz z kserokopią dokumentacji kredytowej/pożyczkowej 

załączonej do wniosku.  

2. kserokopii umowy kredytu/pożyczki i umów zabezpieczenia kredytu/pożyczki innych niż 

poręczenie Funduszu oraz informacji uzyskanych na podstawie tych umów w okresie 

kredytowania m.in. dotyczących sytuacji ekonomiczno – finansowej Wnioskodawcy oraz 

udzielonych zabezpieczeń. 

3. informacji o stanach i obrotach na rachunkach związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą oraz informacji o stanie zadłużenia wynikającym z umowy kredytu/pożyczki 

objętej poręczeniem. 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Sp. z o.o. poinformował mnie, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1/13,  

2) adresem kontaktowym z Inspektorem Ochrony Danych jest: 

inspektor@swietokrzyskifp.pl, 

3) moje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi udzielania poręczeń - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Kodeksu spółek handlowych 

i Umowy spółki ŚFP Sp. z o.o. z dnia 29.04.2010. Powyższa zgoda, obejmuje również 

przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem zachowania celu 

przetwarzania. 
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4) odbiorcami moich danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

uczestniczące w realizacji usługi. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy poinformował 

o możliwości przekazania danych Przedsiębiorcy do systemu Biura Informacji 

Gospodarczej (dalej system BIG), działającego na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

(Dz. U. z 2014 roku, poz. 1015 ze zm.), 

5) dane osobowe przechowywane są w czasie zgodnym z przepisami prawa 

i zobowiązaniami Funduszu wynikającymi z zawartych umów, 

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych, 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie udzielenia poręczenia, 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania. 

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż znane są warunki na jakich Świętokrzyski Fundusz 

Poręczeniowy Sp. z o.o.  udziela poręczeń i warunki te przyjmuję. 

 

                                                          

 

 

 

                                                           ....................................................................... 

                                                              (pieczęć firmowa i podpis /y Wnioskodawcy /ów) 


