
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DAR S.A. 
 

Ja, niżej podpisany/a, .................................................................................. prowadzący/a 

działalność gospodarczą pod firmą1 ...................................................................................  

........................................................................................................................................ 

w związku z zawarciem przeze mnie z Pośrednikiem Finansowym Działdowską Agencją 

Rozwoju S.A. („DAR S.A.”) z siedzibą w Działdowie, Umowy Operacyjnej II Stopnia („Umowa”) 

w ramach Projektu "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania 

zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce 

Wschodniej" („Projekt”), realizowanego jako działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej  

PO RPW 2007-2013, niniejszym oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych objętych 

tajemnicą bankową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) przez 

Działdowską Agencję Rozwoju S.A., ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo w celach 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy oraz w celach umożliwienia DAR S.A. 

wykonania obowiązków związanych z realizacją Projektu oraz badań nad Projektem,  

w szczególności z zakresu kontroli, monitoringu,  sprawozdawczości i ewaluacji; 

2. wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju,  

ul. Wspólna 2/6, 00-926 Warszawa, organom administracji publicznej oraz innym 

podmiotom przez nie wskazanym w zakresie określonym w punkcie 1 powyżej; 

3. zostałem/am poinformowany/a, iż: 
a. administratorem danych osobowych jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A.   

z siedzibą w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły 15; 

b. dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej; 

c. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

d. podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

4. wyrażam zgodę na:2 

 otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej 

dotyczącej aktualnej oferty Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z siedzibą  

w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły 15; 

 otrzymywanie, na wskazany numer telefonu, informacji handlowej dotyczącej 

aktualnej oferty Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie 

przy ul. Wł. Jagiełły 15. 

 

 
 
 

................................................... 
data, podpis 

                                                           
1 Jeżeli prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, prosimy dodatkowo o podanie danych wszystkich 
pozostałych wspólników oraz nazwy spółki. W przypadku spółki cywilnej, każdy z jej wspólników powinien złożyć osobne 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
2 W przypadku wyrażenia zgody, należy zaznaczyć właściwe pole. 


