
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (JEREMIE) 

Klauzula informacyjna dla Ostatecznego Beneficjenta, z którym Pośrednik Finansowy zawarł Umowę Operacyjną II Stopnia 

w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 

(dotyczy umów pożyczkowych o numeracji: ……/J/201…; ……/J2/201…; ……/J3/201…; ……/J4/201…; ……/J5/201…; 

……/J6/201…; ……/J7/201…; ……/J8/201…; ……/J9/201…) 

 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „Bank”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów 

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 (dalej: rozporządzenie RODO), informuje, że w bankowym zbiorze danych będą 

przetwarzane dane Ostatecznego Beneficjenta oraz osób go reprezentujących, w celu realizacji warunków umowy 

zawartej z Pośrednikiem Finansowym w ramach Inicjatywy JEREMIE. 

2. Ostateczny Beneficjent i osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani, że: 

1) administratorem ich danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 

Warszawa; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl, tel. (+48 22) 599-81-89; 

3) wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem przez Pośrednika Finansowego umowy z Ostatecznym 

Beneficjentem w ramach Inicjatywy JEREMIE będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu 

realizacji warunków tej umowy, oraz w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy jako 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BGK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO, 

a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności 

bankowej i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Inicjatywy JEREMIE, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia 

i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

5) przysługuje im prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

3.    Ostateczny Beneficjent  zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępni Bankowi w związku 

z realizacją umowy zawartej z Pośrednikiem Finansowym w ramach Inicjatywy JEREMIE, informacji, o której mowa 

w art. 14 rozporządzenia RODO, w zakresie analogicznym jak w ust. 2. 

Ostateczny Beneficjent oświadcza, że: 

1) został poinformowany, że dane osobowe w związku z zawartą przez Ostatecznego Beneficjenta z Pośrednikiem 

Finansowym umową będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji warunków Inicjatywy JEREMIE, w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. b) 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 (rozporządzenie RODO), oraz w celu zabezpieczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f) rozporządzenia RODO, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku 

z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych zobowiązań, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

RODO; 

2) został poinformowany o przysługującym jemu, na podstawie rozporządzenia RODO, prawie dostępu i sprostowania 

swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o celach ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie 

Banku Gospodarstwa Krajowego (Warszawa, Al. Jerozolimskie 7), będącego administratorem tych danych; 

3) został także poinformowany, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich 

przetwarzania, tj.: 

a) w zakresie realizacji Inicjatywy JEREMIE, przez okres do czasu zakończenia jej/jego realizacji, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń, 
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b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności 

bankowej i realizacją zawartych zobowiązań, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank; 

4) został poinformowany o przysługującym jemu, na podstawie rozporządzenia RODO, prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów 

rozporządzenia RODO; 

5) został poinformowany także o możliwości skontaktowania się z powołanym w Banku inspektorem ochrony danych. 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z inspektorem to: iod@bgk.pl, tel. (+48 22) 599-81-89. Z inspektorem można 

skontaktować się także z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej 

www.bgk.pl.; 

6) został poinformowany, że jego dane osobowe, w tym dane objęte tajemnicą bankową, mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie administratora danych osobowych, Instytucji Zarządzającej 

lub Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do Inicjatywy JEREMIE. Jego dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie wskazanych powyżej instytucji kontrole i audyty. 

 

Ostateczny Beneficjent oświadcza, że zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępniam 

Bankowi w związku z umową zawartą z Pośrednikiem Finansowym w zakresie  realizacji Inicjatywy JEREMIE, informacji, 

której mowa w art. 14 rozporządzenia RODO, w zakresie analogicznym jak powyżej. 
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