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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7  

(dalej: „Bank” lub „BGK”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów 

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”), 

informuje, że w związku ze złożeniem Wniosku w Aplikacji Polski Ład, BGK będzie przetwarzał 

zamieszczone w tym Wniosku przekazane przez Wnioskodawcę dane osobowe  

jego reprezentantów, pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu i innych osób 

upoważnionych w związku z realizacją niniejszego Wniosku. 

2. Bank informuje, że: 

1) w Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy  

jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl; 

2) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Bank: 

a) w celu korzystania z Aplikacji Polski Ład, tj. obsługi i zaopiniowania złożonych Wniosków  

oraz ich przekazania do Prezesa Rady Ministrów, jako dokonanie czynności zmierzających 

do zawarcia umowy z Wnioskodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  

b) w celu wykonania przez BGK zadań realizowanych w interesie publicznym, polegających 

na przeciwdziałaniu gospodarczym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie realizacji 

inwestycji publicznych oraz udzielania przez Bank promes w związku z tymi inwestycjami, 

o których mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e) RODO;  

c) w celu opracowania podsumowania i zaopiniowania złożonych Wniosków,  

zgodnie z Ustawą, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku 

w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych przez Bank 

umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

d) w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Banku związanych  

z korzystaniem z Aplikacji Polski Ład oraz wydanymi promesami, na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. f) RODO;  

3) dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do rozpatrzenia Wniosków, a następnie zawarcia i realizacji współpracy, a po tym czasie  
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przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

4) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO; 

5) dane osobowe będą udostępniane Prezesowi Rady Ministrów, zgodnie z przepisami Ustawy 

oraz umowami między Prezesem Rady Ministrów i BGK, w celu realizacji programu wsparcia 

inwestycji publicznych; 

6) podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia Wniosku – niepodanie 

tych danych skutkuje niemożliwością korzystania z Aplikacji Polski Ład; 

7) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych 

oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia;  

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda  

– prawo wycofania zgody, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


