
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Pożyczka Inwestycyjna) 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: ŁARR S.A.) informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy, poręczyciela, dłużnika rzeczowego, będących osobami fizycznymi, 

ich współmałżonków, osób wskazanych do kontaktu w zw. z procesem ubiegania się o zawarcie umowy pożyczki 

z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne (utworzonego ze 

środków udostępnionych na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego oraz środków własnych ŁARR S.A.) oraz jej ewentualnym zawarciem, jest – Łódzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34 w Łodzi (90-135 Łódź), z którym można się skontaktować listownie pod 

wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: kontakt@larr.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: kontakt mailowy pod adresem iod@larr.lodz.pl, kontakt 

telefoniczny: 42 208 92 05.  

3. Dane osobowe wnioskodawcy, osób wskazanych do kontaktu są przetwarzane:  

a) w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą przed zawarciem umowy), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z procesem ubiegania się 

o zawarcie umowy pożyczki oraz w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną tego przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), 

b) w razie zawarcia umowy pożyczki, w celu realizacji umowy pożyczki - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 

6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą), 

c) w razie zawarcia umowy pożyczki - w celu realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych 

- podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

d) w razie zawarcia umowy pożyczki - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest 

ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy, a także w celach 

analitycznych i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora).  

4. Dane osobowe poręczyciela/dłużnika rzeczowego są przetwarzane: 

a) w celu podjęcia działań przed udzieleniem poręczenia wekslowego/zabezpieczenia rzeczowego – podstawą 

prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), a także 

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, 

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami oraz w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną 

tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), 

b) w razie udzielenia poręczenia wekslowego/zabezpieczenia rzeczowego celu realizacji stosunku poręczenia 

wekslowego, zabezpieczenia rzeczowego - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą), 

c) w razie udzielenia poręczenia wekslowego/zabezpieczenia rzeczowego - w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 

wynikającymi z poręczenia wekslowego/zabezpieczenia rzeczowego a także w celach analitycznych i statystycznych 

- podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),  

5. Dane osobowe współmałżonka wnioskodawcy/poręczyciela/dłużnika rzeczowego są przetwarzane w celu: 

a) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest właściwego rozpatrzenia wniosku o udzielenie 

pożyczki, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami oraz w celach analitycznych 
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i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora) 

b) w razie zawarcia umowy pożyczki - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest 

ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy, a także w celach 

analitycznych i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora). 

6. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym 

świadczącym usługi na rzecz Administratora w szczególności w zakresie obsługi prawnej, windykacyjnej, audytu, 

a także organom administracji publicznej. 

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

8. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 lit. a), pkt 4 lit. a) i pkt 5 lit. a) – przez okres pozwalający 

Administratorowi na rzetelną weryfikację sytuacji finansowej i rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, a po 

rozpatrzeniu wniosku przez okres 1 roku, w pkt 3 lit. b) i pkt 4 lit. b) - przez okres realizacji umowy i trwania stosunku 

poręczenia/zabezpieczenia rzeczowego, a w celach wskazanych w pkt 3 lit c) i d), pkt 4 lit. c) i pkt 5 lit. b) - do czasu 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i poręczenia wekslowego/zabezpieczenia rzeczowego oraz roszczeń 

wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a po tym okresie do czasu upływu terminów 

przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa.  

9. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

(w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 Rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania a także 

ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, a także do ich przenoszenia. 

10. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

narusza przepisy prawa. 

11. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

w formie profilowania. 

 

 

Wnioskodawca oświadcza, że zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnia ŁARR S.A. 

w związku z procesem ubiegania się o zawarcie umowy pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców na cele inwestycyjne, z którego udzielana jest Pożyczka, informacji, o której mowa w art. 14 

rozporządzenia RODO, w zakresie analogicznym jak powyżej. 


