Załącznik nr 2
do umowy portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji nr 2/PLG-EFPiG/2021

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA WNIOSKODAWCY GWARANCJI SPŁATY KREDYTU
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
(oświadczenie kierowane do BGK za pośrednictwem Banku Kredytującego)

I. INFORMACJA O OSOBIE SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE BĘDĄCEJ MAŁŻONKIEM WNIOSKODAWCY
GWARANCJI SPŁATY KREDYTU W RAMACH PORTFELOWEJ LINII GWARANCYJNEJ EKOLOGICZNEGO
FUNDUSZU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
1. Imię i nazwisko:

2. PESEL*:

II. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY GWARANCJI SPŁATY KREDYTU W RAMACH PORTFELOWEJ LINII
GWARANCYJNEJ EKOLOGICZNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
1. Imię i nazwisko:

2. PESEL*:

III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI:
1. Przedmiotem Wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, jest gwarancja jako zabezpieczenie spłaty
kredytu udzielonego przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(nazwa i adres Banku Kredytującego)

w kwocie …………………….………, na okres ………………………..................................……………, z przeznaczeniem na
realizację celu zgodnego z programem priorytetowym „Czyste Powietrze”.
2. Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji dotyczy udzielenia gwarancji do dnia ………………….………..….
w wysokości stanowiącej ............ % kwoty kredytu wymienionego w pkt 1, tj. w kwocie ............................ zł.

Oświadczenia małżonka Wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego małżonka (Wnioskodawcę) powyższego
zobowiązania, o którym także mowa we Wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach
portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, wynikającego z udzielenia przez
BGK gwarancji spłaty kredytu (z zastrzeżeniem, że ostateczne warunki tego zobowiązania, mogące odbiegać
od określonych w części III PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI pkt 1 i 2, zostaną określone w umowie
kredytu uwzględniającej decyzję kredytową Banku Kredytującego i zasady udzielania gwarancji),
w szczególności zobowiązania do zwrotu BGK kwoty wypłaconej przez BGK tytułem gwarancji,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami od zadłużenia przeterminowanego naliczanymi od dnia
wypłaty kwoty z gwarancji (w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie,
o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.)
i poniesionymi przez BGK kosztami niezbędnymi do dochodzenia wierzytelności, a w szczególności kosztami
monitów (których wysokość wynika z taryf opłat i prowizji Banków Kredytujących oraz BGK), kosztami
sądowymi (o których mowa i w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych), kosztami postępowania egzekucyjnego (o których mowa i w wysokości określonej
w ustawie z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych), kosztami obsługi prawnej, w tym kosztami
zastępstwa procesowego (o których mowa i w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych) oraz kosztami i opłatami związanymi z pozyskaniem informacji od organów, instytucji
i urzędów (zgodnie ze stawkami określonymi w aktach prawnych regulujących opłaty za pozyskiwanie danych)
na wypadek dokonania przez BGK wypłaty na rzecz Banku Kredytującego kwoty z tytułu takiej gwarancji.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe zamieszczone w niniejszym oświadczeniu
będą przetwarzane przez BGK w celu udzielenia i realizacji gwarancji oraz zabezpieczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń z gwarancji jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BGK, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 (RODO), a także w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności bankowej
i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi, na podstawie RODO, prawie dostępu
i sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do
przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie uzasadnionego interesu BGK), a także o celach ich zbierania.
Oświadczam, że zostałem/am także poinformowany/na, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, tj.:
a) w zakresie udzielenia i realizacji gwarancji, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem
działalności bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez BGK;
2) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
w rozumieniu art. 22 RODO;
3) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do
organizacji międzynarodowych.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi, na podstawie RODO, prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
z naruszeniem przepisów RODO.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na także o możliwości skontaktowania się z powołanym w BGK
inspektorem ochrony danych. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z inspektorem to: iod@bgk.pl.
Z inspektorem można skontaktować się także z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na
stronie internetowej www.bgk.pl.
Oświadczam, że zostałem/am również poinformowany/na, że na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c i ust. 4
ustawy - Prawo bankowe, w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków BGK związanych
z wykonywaniem czynności bankowych, dane osobowe oraz informacje o zobowiązaniach wynikających
z czynności bankowych mogą zostać przekazane przez BGK do:
1) Systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP) z siedzibą
w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, dane kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A; adres e-mail: bok@zbp.pl. W ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony
danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pisemnie (Biuro Obsługi Klienta,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A);
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2) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
02– 679 Warszawa (dalej: BIK), które będzie w związku z tym administratorem przekazanych danych
osobowych. Z BIK można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie. W BIK
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@bik.pl
lub pisemnie.

……………………….…….………………………..
(podpis osoby składającej oświadczenie)
* W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL należy podać datę urodzenia oraz państwo urodzenia
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