
 

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie 13-200 Działdowo, ul. Wolności 4  
tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54, e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info  
NIP 571-16-19-647,  Regon 519586722,  KRS 0000217603,  Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN 

 

Załącznik  nr  7 do Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych           
 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz informacji zamieszczonych w niniejszym 

oświadczeniu stanowiących dane osobowe, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.). 

2.    Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity Dz.U. Nr 81 poz. 530 ze zm.), upoważniam 

Fundusz do wystąpienia za pośrednictwem BIG do biur informacji gospodarczej o ujawnienie 

informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

3.  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIG przekazanych przez 

Fundusz, a dotyczących mnie informacji w zakresie przewidzianym przepisami ustawy 

o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz innych ustaw - 

powstałych w związku z poręczeniem wadialnym, którego oświadczenie dotyczy, skutkującym 

podjęciem przez Fundusz odpowiednich czynności - przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia 

otrzymania przez BIG takiej informacji lub zapytania. 

4. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia zostały udzielone dobrowolnie. Zostałem 

poinformowany o przysługującym mi, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy o ochronie 

danych osobowych, prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także o celu ich 

zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu 

„Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie  oraz w siedzibie Biura Informacji  

Gospodarczej S.A. 

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że zgoda wyrażona w pkt. 4 może zostać przeze mnie 

odwołana w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w Funduszu.
 
 

 

Informacje dla Oświadczającego 

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie z siedzibą w 

Działdowie (dalej: Fundusz) informuje, że w celu
 

podjęcia niezbędnych działań związanych z 

udzieleniem lub wykonaniem poręczenia oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb 

Funduszu związanych z wykonywaniem odpowiednich czynności, dane osobowe Oświadczającego 

mogą być przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej (dalej: BIG) na podstawie ustawy z dnia  

9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

(Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) oraz mogą być przechowywane przez BIG przez okres nie dłuższy niż 

2 lata od dnia otrzymania przez BIG zapytania z Funduszu w związku z wnioskiem, którego 

oświadczenie dotyczy, skutkującym podjęciem przez Fundusz odpowiednich czynności. Dane te mogą 

być udostępniane przez BIG bankom oraz innym Instytucjom wymienionym w ustawie o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w zakresie tam 

określonym. Oświadczającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 

a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach 

określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 
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