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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA – OŚWIADCZENIA 

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  

 

1. Jeżeli dany podmiot ubiega się o udzielenie poręczenia pożyczki/kredytu przez 

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. (dalej „Fundusz”) to poza 

wnioskiem o udzielenie poręczenia jako Wnioskodawca wypełnia też „Dokument 

dotyczący przetwarzania danych Wnioskodawcy”.  

Należy zwrócić uwagę, że punkty 1 i 2 są ogólne i dotyczą wszystkich przypadków.  

Punkt 3 dotyczy natomiast tylko przypadków, gdy Wnioskodawca jest osobą 

fizyczną, czyli po prostu człowiekiem. Obejmuje to również sytuacje,  

gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi. Pomija 

się ten punkt, gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną, tylko przykładowo spółką 

wpisaną do KRS.  

Punkt 4 przeznaczony jest dla reprezentantów Wnioskodawcy. Skierowany jest  

on więc nie tyle do samego Wnioskodawcy co osób go reprezentujących, czyli 

przykładowo pełnomocników, prokurentów, członków zarządu, wspólników 

reprezentujących Wnioskodawcę. Punkt 4 należy wypełnić, tylko wtedy,  

gdy Wnioskodawca nie działa sam, lecz jest reprezentowany przez jakąś osobę.  

Ten punkt wypełnia reprezentant Wnioskodawcy w swoim imieniu.  

 

2. Dodatkowo, jeżeli pożyczka/kredyt ma być lub jest zabezpieczona/y przez 

określony podmiot albo też samo poręczenie udzielane przez Fundusz ma być 

zabezpieczone, to podmiot mający udzielić lub udzielający zabezpieczenia 

wypełnia „Dokument dotyczący przetwarzania danych Podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia”. Przykładowo dotyczy to sytuacji, gdy pożyczka/kredyt (lub też 

samo poręczenie udzielane przez Fundusz) ma być zabezpieczone poprzez 

poręczenie, zastaw, hipotekę.  

Należy zwrócić uwagę, że punkty 1, 2 i 3 są ogólne i dotyczą wszystkich 

przypadków, gdy Podmiot udzielający zabezpieczenia jest osobą fizyczną.  
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Punkt 4 przeznaczony jest dla reprezentantów Podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia. Skierowany jest on więc nie tyle do samego Podmiotu 

udzielającego zabezpieczenia co osób go reprezentujących, czyli przykładowo 

pełnomocników, prokurentów, członków zarządu, wspólników reprezentujących 

Podmiot udzielający zabezpieczenia. Punkt 4 należy wypełnić, tylko wtedy,  

gdy Podmiot udzielający 2 zabezpieczenia nie działa sam, lecz jest reprezentowany 

przez jakąś osobę. Ten punkt wypełnia reprezentant Podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia w swoim imieniu.  

 

3. Dodatkowo, jeżeli Wnioskodawca lub Podmiot udzielający zabezpieczenia jest 

spółką cywilną lub spółką osobową (czyli spółką jawną, partnerską, 

komandytową lub komandytowo-akcyjną) to każdy ze wspólników tej spółki wypełnia 

„Dokument dotyczący przetwarzania danych Wspólnika.”  

Należy zwrócić uwagę, że punkty 1, 2 i 3 są ogólne i dotyczą wszystkich 

przypadków, gdy Wspólnik jest osobą fizyczną.  

Punkt 4 przeznaczony jest dla reprezentantów Wspólnika. Skierowany jest on więc 

nie tyle do samego Wspólnika co osób go reprezentujących, czyli przykładowo 

pełnomocników, prokurentów, członków zarządu, wspólników reprezentujących 

Wspólnika. Punkt 4 należy wypełnić, tylko wtedy, gdy Wspólnik nie działa sam, lecz 

jest reprezentowany przez jakąś osobę. Ten punkt wypełnia reprezentant Wspólnika 

w swoim imieniu.  

 

4. Dodatkowo, jeżeli Wnioskodawca, Podmiot udzielający zabezpieczenia  

lub Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim to małżonek ten wypełnia 

„Dokument dotyczący przetwarzania danych Małżonka”.  

Należy zwrócić uwagę, że punkty 1, 2 i 3 są ogólne i dotyczą wszystkich 

przypadków.  

 

5. Punkt 4 przeznaczony jest dla reprezentantów Małżonka. Skierowany jest on więc 

nie tyle do samego Małżonka co osoby go reprezentującej, czyli przede wszystkim 

pełnomocnika. Punkt 4 należy wypełnić, tylko wtedy, gdy Małżonek nie działa sam, 

lecz jest reprezentowany przez jakąś osobę (w szczególności pełnomocnika).  

Ten punkt wypełnia reprezentant Małżonka w swoim imieniu. 


