
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy  
Sp. z o. o – dalej administrator – z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków. 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@poreczeniowy.pl, lub na adres 
siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
e-mail m.kalemba@poreczeniowy.pl, lub na adres siedziby administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:  

 realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta (np. 
rozpatrywanie wniosków o udzielenie poręczeń); zawarcia i wykonywania umowy, monitorowania 
prawidłowości wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

 wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),  
tj., archiwizacji dokumentów, oceny ryzyka poręczeniowego zgodnie z obowiązującą w Funduszu 
Metodologią oceny ryzyka poręczeniowego, rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji w 
sprawach pomocy de minimis, wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, 
wykonywania przez Spółkę obowiązków podatkowo-rachunkowych, 

 wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO) tj. m in. tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Spółki, udostępniania 
informacji gospodarczych,  ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami kierowanymi do Spółki, prowadzenia działań marketingowych 

 oraz gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (art. 6 ust. 
1 lit a RODO). 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie 
jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom współpracującym ze 
Spółką w zakresie powierzonych im obowiązków, członkom organów Spółki oraz podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane 
osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka 
korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę  
i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty 
wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie 
Spółki korespondencję, biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor S.A.), biegli 
rewidenci wybrani do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, inne 
wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki.  
W przypadku danych Klientów Spółki, z którymi Spółka zawiera umowy poręczenia, dane dodatkowo  
są udostępniane podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu, w ramach którego następuje 
udzielenie poręczenia, tj. instytucjom, które uczestniczą w dokapitalizowaniu / dofinansowaniu 
Funduszu Poręczeniowego (m.in. Województwo Małopolskie, Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą  
w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Krajowa Grupa Poręczeniowa  
w Warszawie, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, Małopolski Fundusz Rozwoju  
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, bądź podmiotom przez nie wskazanym). W tych przypadkach dane  
są udostępniane także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrolne i audytowe w ramach 
realizowanych przez fundusz projektów o dokapitalizowanie/dofinansowanie Funduszu 
Poręczeniowego, jak również instytucjom prowadzącym bazy danych w związku z badaniem zdolności 
kredytowej lub analizą ryzyka, w tym biurom informacji gospodarczych - zgodnie z ustawą  
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  
w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 



7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 4. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
11. Dane nie są i nie będą przekazywane przez Spółkę do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej, lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 
 
Pełna informacja o Polityce prywatności dostępna jest pod adresem http://www.mrfp.com.pl/rodo.html 
 
 
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych 

 
 
....................................................... 
Imię i nazwisko Oświadczającego 

 
………………………………………….. 
podpis  Oświadczającego 


