
Załącznik do Wniosku o udzielenie pożyczki dla spółek prawa handlowego 

 

ZGODA NA MARKETING 

Wyrażam zgodę Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy 

Świat 6/12 (dalej ,,ARP”) na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz 

danych kontaktowych: nr telefonu oraz adresu e mail wskazanych we wniosku o zawarcie umowy) w 

celu marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów grupy kapitałowej ARP (tj. 

przesłania przez ARP informacji handlowych i marketingowych) za pośrednictwem telefonu oraz/lub e-

mail, tj. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów 

wywołujących  zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 

2021 r., poz. 576  z późn. zm.) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 344). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna, a brak wyrażenia zgody nie wiąże się żadnymi negatywnymi 

konsekwencjami. Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że zgoda może zostać 

cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa. 

 WYRAŻAM ZGODĘ       NIE WYRAŻAM ZGODY  
 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administrator danych: 
Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-
400) przy ul. Nowy Świat 6/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957, NIP: 5260300204, REGON 
0067464107 (dalej „ARP” lub „Administrator”) 
 
ARP informuje, że wobec pozyskania od Państwa danych osobowych stało się i pozostaje ich 
administratorem. Z ARP można skontaktować się: 

 telefonicznie - nr telefonu: +48 22 695 36 00, 

 poprzez adres e-mail: poczta@arp.pl, 

 pisemnie na adres siedziby administratora. 
 

Inspektor ochrony danych: 
ARP wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się: 

 pisemnie na adres: inspektor ochrony danych ARP, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa; 

 poprzez adres e-mail: iod@arp.pl. 
 
Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych: 
ARP przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z obsługą Państwa zapytania skierowanego 
za pomocą dedykowanego wniosku oraz dostarczonych dokumentach. Pozyskane dane osobowe 
przetwarzane są: 
 

l.p. Cel 
Podstawa 

prawna 
Okres przetwarzania 

1.  
w celach marketingowych w zakresie 
marketingu produktów i usług podmiotów z 
grupy ARP.  

art. 6 ust. 1 
lit. a RODO 
lub art. 6 
ust. 1 lit. f 
RODO 

do czasu cofnięcia zgody lub 
zgłoszenia sprzeciwu 

2.  

w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy. 
Dane przetwarzane są także w celu 
prowadzenia korespondencji za pomocą 
formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których 

art. 6 ust. 1 
lit. f RODO 

na czas ofertowania i 
negocjacji warunków umowy; 
w przypadku negatywnego 
rozpatrzenia wniosku o 



korzysta Administrator i osoby przez niego 
zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, 
informacji o ofercie, procesu zawierania 
umowy, udzielania odpowiedzi na zapytania; 

zawarcie umowy – w terminie 
do 12 miesięcy od wydania 
decyzji negatywnej przez 
ARP 

3.  

w celu realizacji umowy. Dane osobowe 
przetwarzane są także w celu prowadzenia 
korespondencji za pomocą formularza e-mail 
i/lub adresów e-mail z których korzysta 
Administrator i osoby przez niego zatrudnione – 
w zakresie bieżącego kontaktu, udzielania 
odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie 
świadczonych usług, sprzedaży produktów i 
usług oferowanych przez ARP, rozpatrywania 
skarg na jakość świadczonych usług, 
prowadzenia windykacji itp. 

art. 6 ust. 1 
lit. f RODO 

na czas realizacji umowy 

4.  

na okoliczność prowadzenia ewentualnych 
sporów dotyczących roszczeń wynikających z 
umowy, co jest prawnie uzasadnionym 
interesem Administratora 

art. 6 ust. 1 
lit. f RODO 

do chwili upływu terminu 
przedawnienia tych roszczeń 
lub do chwili prawomocnego 
zakończenia danego sporu 
sądowego i egzekucyjnego;   

5.  
w celach archiwalnych, co jest obowiązkiem 
prawnym oraz prawnie uzasadnionym 
interesem Administratora  

art. 6 ust. 1 
lit. c oraz 
art. 6 ust. 1 
lit. f RODO 

– usunięcie danych w tym 
celu nastąpi w terminie 10 lat 
od momentu ostatniego 
zdarzenia uzasadniającego 
przechowywanie 
dokumentacji związanej z 
umową po uzyskaniu decyzji 
dyrektora właściwego 
archiwum państwowego; 

6.  

w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
Administratora – archiwizacyjnych, 
podatkowych, sprawozdawczych oraz 
związanych z zapobieganiem oszustwom a 
także przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu. W szczególności 
należy pamiętać, iż ARP jest traktowana jako 
instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją 
obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 
1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na 
ARP ciąży zatem szereg obowiązków 
wynikających z ww. ustawy. Jednocześnie ARP 
pozostaje uprawniona i zobowiązana do 
weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy, a także 
ustalenia beneficjenta rzeczywistego 
Wnioskodawcy oraz oceny czy nie stanowi on 
osoby zajmującej eksponowane stanowisko 
polityczne (PEP) 

art. 6 ust. 1 
lit. c RODO 

do czasu ustania tych 
obowiązków, najpóźniej do 
czasu ustania obowiązków 
archiwizacyjnych: 
– usunięcie danych w tym 
celu nastąpi w terminie 10 lat 
od momentu ostatniego 
zdarzenia uzasadniającego 
przechowywanie 
dokumentacji związanej z 
umową po uzyskaniu decyzji 
dyrektora właściwego 
archiwum państwowego; 

 
Obowiązek podania danych: 
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy, a także 
spełniania obowiązków prawnych przez ARP. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania 
danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych do 
przetwarzania w celach marketingowych jest dobrowolne.  
 
Odbiorcy danych: 
1. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z 

Administratorem m.in. podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe i pośredniczące w tym, 
brokerom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w modelu chmurowym, 



audytorom, doradcom. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które są 
uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa 

2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ARP w celu obsługi w zakresie IT jest ARP 
Informatyka sp. z o.o. 

3. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. 
 
Informacje dotyczące profilowania: 
ARP nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować́ 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych: 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa, które można zrealizować poprzez kontakt z wyznaczonym 
przez ARP inspektorem ochrony danych: 
1. prawo dostępu do treści swoich danych;  
2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym 

momencie; 
3. prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym); 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 
6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych; 
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 

 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z 
GWARANCJI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO (EFI) 

 
Przyjmuję do wiadomości, że w razie skorzystania w ramach umowy pożyczki z gwarancji Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego (EFI): 
1. dane osobowe zamieszczone we wniosku oraz innych złożonych dokumentach mogą zostać 

przekazane EFI, EBI lub innym organom i instytucjom Unii Europejskiej, jako odrębnym 
administratorom danych osobowych; 

2. dane osobowe zamieszczone we wniosku oraz innych złożonych dokumentach będą przetwarzane 
przez: 
1) EFI zgodnie z wytycznymi EFI dotyczącymi przetwarzania danych osobowych odbiorców 

końcowych dostępnych pod adresem: http://www.eif.org/attachments/processing-of-final-
recipients-personal-data.pdf, wraz z późniejszymi aktualizacjami i/lub zastąpieniami; 

2) EBI zgodnie z wytycznymi EBI dotyczącymi prywatności dostępnych pod adresem: 
https://www.eib.org/en/privacy/lending.htm, wraz z późniejszymi aktualizacjami i/lub 
zastąpieniami. 

3. EFI, EBI oraz Komisja Europejska opublikuje na stronach internetowych informację o pożyczkobiorcy 
jako podmiocie, który uzyskał wsparcie na podstawie gwarancji. Informacja będzie obejmować w 
szczególności: 
1) nazwę, charakter i cel finansowania;  
2) rodzaj i kwotę otrzymanego przez pożyczkobiorcę wsparcia finansowego; oraz  
3) nazwę i kraj siedziby pożyczkobiorcy oraz wskazania regionu siedziby pożyczkobiorcy na 

poziomie klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych NUTS 2 (województwa lub 
ich części). 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………               …………………………………………………………………………………. 

          Miejscowość i data                                       Podpisy osób upoważnionych  
              do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Przedsiębiorcy 

http://www.eif.org/attachments/processing-of-final-recipients-personal-data.pdf
http://www.eif.org/attachments/processing-of-final-recipients-personal-data.pdf

