
Załącznik nr 8c do wniosku - zgody osoby trzeciej 

 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon  e-mail  

PESEL  

Stan cywilny  

Wspólność majątkowa TAK  NIE  

Dane dowodu 
osobistego 

Seria i nr:   data ważności:  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Dotyczy: dane osobowe osoby fizycznej innej niż osoba reprezentująca pożyczkobiorcę i poręczyciel (współmałżonek 
pożyczkobiorcy / poręczyciela, dłużnik rzeczowy, osoba fizyczna - strona cedowanej umowy, inne) 

 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę, aby Pana/Pani dane osobowe udostępnione nam przez Pana/Panią na etapie 
ubiegania się o pożyczkę, mogły być przetwarzane  przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „TISE”) w celu umożliwienia prawidłowego zweryfikowania wniosku o 
udzielenie pożyczki,  a także innych wniosków o udzielenie pożyczki złożonych w ciągu kolejnych 3 lat, co jest 
niezbędne do dokonania przez TISE oceny sytuacji finansowanej wnioskującego. Odmowa wyrażenia zgody na 
powyższe działania może w następstwie doprowadzić do braku możliwości zawarcia umowy pożyczki. 
Informujemy, iż po wyrażeniu zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody 
aż do momentu zawarcia umowy pożyczki. Po zawarciu umowy pożyczki podstawą przetwarzania tych danych 
będzie zawarta umowa. Jeśli umowa pożyczki nie zostanie zawarta, Pana/Pani dane osobowe mogą być dalej 
przez nas przetwarzane na podstawie niniejszej zgody. Ma Pan/Pani prawo w każdym momencie wycofania 
zgody na zasadach wskazanych w niniejszym dokumencie.  

 

 

 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody: 
 

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć każdą ze zgód na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. W tym celu 
wystarczy skierować pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody i przesłać je do nas pocztą lub na nas adres mailowy: 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa 

adres e-mail: rodo@tise.pl 

Po cofnięciu przez Pana/Panią niniejszej zgody, TISE niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przetwarza-
nych na podstawie zgody. Nie przysługuje Panu/Pani jednak prawo do żądania usunięcia danych w sytuacji, gdy są one 
niezbędne do wywiązania się przez TISE z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa 
polskiego lub europejskiego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Jednocześnie informujemy, iż cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 
/DATA, PODPIS/_________________________________________ 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH 
 

Podstawą prawną przekazywanych informacji jest artykuł 12 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 (dalej „RODO”). 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH SĄ: 

 
Pana/Pani dane osobowe, wskazane we wniosku o udzielenie pożyczki zostały przez nas pobrane w celu udzielania i obsługi 
pożyczek. W tym zakresie administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 
SA, 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56 (zwane dalej „TISE”). 
 
Jednocześnie wskazujemy, iż w zakresie danych niezbędnych do zarządzania Programem Operacyjnym …….. oraz w zakresie 
danych przetwarzanych w celu wydawania decyzji o umorzeniu pożyczek TISE działa na zlecenie i na rzecz administratora, którym 
odpowiednio jest:  

a) w zakresie danych przetwarzanych w celu zarządzania Programem Operacyjnym …………… w całym okresie jego 
funkcjonowania - Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7. 

b) w zakresie danych przetwarzanych w celu wydawania decyzji o umorzeniu pożyczek - minister właściwy do spraw pracy 
z siedzibą w Warszawie (00-513) przy ul. Nowogrodzka 1/3/5.  
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DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO) 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, które są przetwarzane przez TISE w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową 

pożyczki,  możecie się Państwo skontaktować kierując wiadomość listownie pod adres wskazany poniżej lub mailowo pod adres: 
iodo@tise.pl 
Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://tise.pl 
Dane kontaktowe:  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

  Ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 
Dane osobowe wskazane przez Pana/Panią będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki złożonego 
przez ……. /imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnioskującego/, a także innych wniosków o udzielenie pożyczki złożonych przez 
ten podmiot lub przez tę osobę w ciągu kolejnych 3 lat. Jest to niezbędne do dokonania przez TISE oceny sytuacji finansowanej 
wnioskodawcy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jest ona aktualna 
także po zawarciu umowy pożyczki. Po rozwiązaniu umowy pożyczki podstawą przetwarzania tych danych będzie prawnie 
uzasadniony interes TISE. Jeśli umowa pożyczki nie zostanie zawarta, Pana/Pani dane osobowe mogą być dalej przez nas 
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 

Pana/Pani dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą być przetwarzane w innym celu oraz na innej podstawie. Każdy  
z niniejszych przypadków został szczegółowo opisany w dokumencie Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnym 
na stronie: https://tise.pl  
 
PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA/PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 
Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być prawnie uzasadniony interes.  W związku z powyższym 
Pana/Pani dane osobowe mogą być w przyszłości przetwarzane przede wszystkim w następujących celach: 
1) dochodzenie swoich uzasadnionych roszczeń, 
2) wykrycie ewentualnych nadużyć i zapobieganie im. 
 
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora, TISE oraz inne podmioty współpracujące w celu wykonania 
ciążących na w/w podmiotach obowiązków prawnych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Podstawą przetwarzania 
danych osobowych przez inne podmioty jest odrębnie zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych. 
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG) 
Na obecną chwilę nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Jeśli będziemy chcieli to zrobić, niezwłocznie Pana/Panią o tym poinformujemy. 
 
Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez TISE znajdzie Pan/Pani w dokumencie Informacje o 
przetwarzaniu danych osobowych, dostępnym na stronie: https://tise.pl 
 
CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH 
Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki  
a także innych wniosków o udzielenie pożyczki złożonych przez podmiot, który Pan/Pani reprezentuje w ciągu kolejnych 3 lat.  
W sytuacji, gdy podmiot ten zawrze umowę pożyczki, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny  
do wykonania wszelkich zobowiązań prawnych, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu TISE.  
Więcej szczegółowych znajdzie Pan/Pani w dokumencie Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnym na stronie: 
https://tise.pl  
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  
Ma Pan/Pani prawo do:  
1) uzyskania dostępu do swoich danych, 
2) żądania sprostowania lub usuwania danych, 
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
4) przeniesienia swoich danych, 
5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych. 
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z TISE pod nasz adres kontaktowy.  
W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa TISE może odmówić wykonania określonego żądania. 
 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania TISE są niezgodne z niniejszymi zasadami, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adres 
rodo@tise.pl  

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do zawarcia przez ….. /imię i nazwisko wnioskującego/ 
umowy pożyczki. Konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych jest brak możliwości jej udzielenia. 
 
ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNAŁAM SIĘ Z PRZEDSTAWIONĄ MI KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE PRZETWA-
RZANIA DANYCH OSOBOWYCH:   

 
 

/DATA, PODPIS/_________________________________________ 
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