Warszawa, dnia __
UMOWA SUBWENCJI FINANSOWEJ NR __
ODWOŁANIE NR __
Dotyczy umowy Subwencji Finansowej (Umowa) numer __ zawartej w Warszawie dnia __ pomiędzy:
(1)

Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym (w pełni wpłaconym)
wg stanu na datę niniejszej Umowy w wysokości 4.953.252.553 PLN (PFR), reprezentowaną przy zawarciu
niniejszej Umowy przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593
Warszawa, wpisanym pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie
wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych, działającą w charakterze pełnomocnika PFR (Bank),
oraz

(2)

_____, NIP __, REGON __, adres do korespondencji: __ (Beneficjent), reprezentowanym/reprezentowaną
przy zawieraniu niniejszej Umowy przez __.

§1
1.

Osoba działająca w imieniu Beneficjenta oświadcza, iż jest uprawniona do reprezentacji Beneficjenta, w tym
do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem
Umowy:
(a)
w związku z pełnieniem odpowiedniej funkcji, z której wynika uprawnienie do samodzielnej
reprezentacji (np.: członek zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji) albo w związku
z charakterem formy w jakiej Beneficjent wykonuje działalność gospodarczą (Umowę podpisuje
osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność): __;
(b)
w związku z posiadanym przez tę osobę pełnomocnictwem do samodzielnej reprezentacji udzielonym
przez Beneficjenta: __.

2.

Osoba działająca w imieniu Beneficjenta potwierdza, że wszystkie przedstawione informacje oraz złożone
oświadczenia są zgodne z prawdą i jest świadoma odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych
informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń: __.

3.

Beneficjent oświadcza, że jest:
(a)
Mikrofirmą (Dodatkowy opis pola – Mikrofirma to przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r.
- a w przypadku braku jakiegokolwiek Pracownika na tę datę, na dzień 31 lipca 2020 r. - zatrudnia od
1 do 9 Pracowników oraz jego roczny obrót netto lub suma bilansowa nie przekracza równowartości
2 mln EUR): __;
(b)
MŚP (Dodatkowy opis pola – MŚP to przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. - a w
przypadku braku jakiegokolwiek Pracownika na tę datę, na dzień 31 lipca 2020 r. - zatrudnia do 249
Pracowników oraz jego roczny obrót netto nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie
przekracza 43 mln EUR, przy czym nie jest Mikrofirmą): __;
(c)
Dużym Przedsiębiorcą (Dodatkowy opis pola – Duży Przedsiębiorca to przedsiębiorca, który na dzień
31 grudnia 2019 r. - a w przypadku braku jakiegokolwiek Pracownika na tę datę, na dzień 31 lipca
2020 r. - w ujęciu jednostkowym zatrudnia do 249 pracowników oraz, w ujęciu jednostkowym, jego
roczny obrót netto nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, przy
czym: (i) nie jest Mikrofirmą oraz (ii) 25% lub więcej kapitału zakładowego lub praw głosu
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Beneficjenta jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden
lub więcej organów publicznych): __.
4.

Beneficjent oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy prowadzi działalność gospodarczą w
następującej formie:
(a)
jednoosobowa działalność gospodarcza:__ ;
(b)
spółka cywilna: __ ;
(c)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: __ ;
(d)
spółka akcyjna: __ ;
(e)
spółka jawna: __ ;
(f)
spółka partnerska: __ ;
(g)
spółka komandytowa: __ ;
(h)
spółka komandytowo-akcyjna: __ ;
(i)
fundacja/stowarzyszenie: __;
(j)
spółdzielnia: __ ;
(k)
inna forma prawna: __.

5.

Beneficjent oświadcza, że: (i) na dzień 31 grudnia 2019 r. był oraz (ii) na dzień zawarcia niniejszej Umowy
jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: __
(a)
W przypadku posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Beneficjent jest zaewidencjonowany pod numerem: __ .

6.

Beneficjent oświadcza, że liczba Osób Zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. wynosi (Dodatkowy opis
pola - przez Osobę Zatrudnioną należy rozumieć osobę fizyczną: (i) która zgodnie z przepisami polskiego
prawa pozostaje z Przedsiębiorcą w stosunku pracy, oraz która była zgłoszona przez Przedsiębiorcę do
ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej
wysokości subwencji finansowej przysługującej Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa
się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub (ii) współpracującą z Przedsiębiorcą, niezależnie od
formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa
zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą Przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na
dzień ustalania stanu zatrudnienia Przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji
finansowej przysługującej Beneficjentowi): __ .

7.

Beneficjent oświadcza, że na dzień (Dodatkowy opis pola – kod PKD wskazany w oświadczeniu, musi być
kodem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej):
(a)
złożenia Wniosku prowadził działalność gospodarczą w ramach następującego kodu PKD: __ ;
(b)
31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020, oraz dzień złożenia Wniosku, prowadził działalność
gospodarczą w ramach kodów PKD kwalifikujących go do Programu 2.0, wymienionych w
Regulaminie: __.

8.

Beneficjent oświadcza, że obrót netto Beneficjenta w roku 2019 wyniósł (Dodatkowy opis pola – obrót w
ujęciu jednostkowym na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy, o którym mowa w ustępie 3 powyżej): __
PLN.

9.

Beneficjent oświadcza, że suma bilansowa Beneficjenta w roku 2019 wyniosła (Dodatkowy opis pola – suma
bilansowa w ujęciu jednostkowym na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3
powyżej): __ PLN.

10.

Beneficjent oświadcza, że liczba zatrudnianych Pracowników na dzień (Dodatkowy opis pola – Na potrzeby
ustalenia statusu Beneficjenta jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie rozumie się osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za Pracowników nie uważa się pracowników na urlopach
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macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego):
(a)
31 grudnia 2019 r. wyniosła: __ ;
(b)
31 lipca 2020 r. wyniosła: __ .
11.

Beneficjent posiada Przedsiębiorstwa Powiązane lub Przedsiębiorstwa Partnerskie, których dane finansowe lub
dane dotyczące zatrudnienia wpływają na status Beneficjenta, o którym mowa w ust. 3 powyżej (w rozumieniu
załącznika I do GBER): __ .

12.

Beneficjent oświadcza, że (Dodatkowy opis pola – TAK oznacza złożone oświadczenie w treści przedstawionej
poniżej, NIE oznacza nie złożenie takiego oświadczenia):
(a)
na dzień złożenia Wniosku prowadzi działalność gospodarczą, tj. działalność nie została zawieszona
ani wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: __ ;
(b)
na dzień złożenia Wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych: __ ;
(c)
na dzień złożenia Wniosku nie zostało w stosunku do niego otwarte postępowanie upadłościowe na
podstawie Prawa Upadłościowego oraz według najlepszej wiedzy Beneficjenta nie istnieją przesłanki
do złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości: __ ;
(d)
na dzień złożenia Wniosku nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa
Restrukturyzacyjnego oraz według najlepszej wiedzy Beneficjenta nie istnieją przesłanki do złożenia
wniosku w przedmiocie rozpoczęcia postępowania restukturyzacyjnego Beneficjenta: __ ;
(e)
prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku: __ ;
(f)
na dzień: (i) 31 grudnia 2019 r., (ii) 31 grudnia 2020 r. lub (iii) złożenia Wniosku nie zalegał z
płatnościami podatków oraz płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne (Dodatkowy opis pola
– nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z
płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej): __ .

13.

Beneficjent oświadcza, że (Dodatkowy opis pola – beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna wywierająca
decydujący wpływ na działalność przedsiębiorcy. Szczegółowa definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje
się w art. 2 ust. pkt 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz Finansowaniu
terroryzmu. "Raj podatkowy" to jurysdykcja niechętna współpracy do celów podatkowych, wskazana w
Konkluzji Rady UE w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów
podatkowych (2020/C 64/03). Beneficjent zobowiązany jest do wskazania wartości wyłącznie w jednym z
dwóch pól niniejszego ustępu 13):
(a)
posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jego główny
Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w "raju podatkowym”: __ ;
(b)
w związku z oświadczeniem o nieposiadaniu przez Beneficjenta rezydencji podatkowej na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub posiadaniu rezydencji podatkowej przez głównego
Beneficjenta Rzeczywistego Beneficjenta w "raju podatkowym", Beneficjent zobowiązuje się, jeśli
nie ma rezydencji podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenieść
rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz, jeśli główny Beneficjent
Rzeczywisty Beneficjenta ma rezydencję podatkową w "raju podatkowym", spowodować, że główny
Beneficjent Rzeczywisty Beneficjenta przeniesie rezydencję podatkową na teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej: __ .

14.

Beneficjent oświadcza, że spadek Przychodów podany został dla okresu trwającego:
(a)
od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.: __ ;
(b)
od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1
października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.: __ .

15.

Beneficjent oświadcza, że wysokość jego Przychodów wyniosła:
(a)
we wskazanym w ustępie 14 okresie 2020 r.: __ PLN;
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(b)

we wskazanym w ustępie 14 okresie 2019 r.: __ PLN.

16.

Beneficjent oświadcza, że spadek Przychodów we wskazanym w ustępie 14 okresie wyniósł: __ %.

17.

Beneficjent wskazuje następującą wysokość Przychodów w odniesieniu do następujących miesięcy
kalendarzowych (Dodatkowy opis pola – w odniesieniu do Przychodów za miesiąc kalendarzowy, za który na
dzień wnioskowania o Subwencję Finansową dostępna jest informacja o ich wysokości, Beneficjent powinien
wskazać tę wysokość. W odniesieniu do Przychodów za miesiąc kalendarzowy, za który na dzień wnioskowania
brak jest informacji o ich wysokości Beneficjent powinien oszacować wysokość Przychodów wedle swojej
najlepszej wiedzy):
(a)
listopad 2020 r.: __ PLN;
(b)
grudzień 2020 r.: __ PLN;
(c)
styczeń 2021 r.: __ PLN;
(d)
luty 2021 r.: __ PLN;
(e)
marzec 2021 r.: __ PLN;
(f)
listopad 2019 r.: __ PLN;
(g)
grudzień 2019 r.: __ PLN;
(h)
styczeń 2019 r.: __ PLN;
(i)
luty 2019 r.: __ PLN;
(j)
marzec 2019 r.: __ PLN.

18.

Beneficjent wskazuje następującą wysokość Kosztów Stałych w odniesieniu do następujących miesięcy
kalendarzowych (Dodatkowy opis pola – w odniesieniu do Kosztów Stałych za miesiąc kalendarzowy, za który
na dzień wnioskowania o Subwencję Finansową dostępna jest informacja o ich wysokości, Beneficjent
powinien wskazać tę wysokość. W odniesieniu do Kosztów Stałych za miesiąc kalendarzowy, za który na dzień
wnioskowania brak jest informacji o ich wysokości Beneficjent powinien oszacować wysokość Kosztów Stałych
wedle swojej najlepszej wiedzy):
(a)
listopad 2020 r.: __ PLN;
(b)
grudzień 2020 r.: __ PLN;
(c)
styczeń 2021 r.: __ PLN;
(d)
luty 2021 r.: __ PLN;
(e)
marzec 2021 r.: __ PLN.

19.

Beneficjent wnioskuje o Subwencję Finansową w kwocie: __ PLN.

20.

Beneficjent wskazuje, że 7-cyfrowy identyfikator TERC, będący częścią rejestru TERYT (Krajowy rejestr
urzędowy podziału terytorialnego kraju), w odniesieniu do gminy, na terenie której Beneficjent ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania to: __ .

21.

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z załącznikiem I do GBER klasyfikuje się jako:
(a)
mikroprzedsiębiorca: __ ;
(b)
mały przedsiębiorca: __ ;
(c)
średni przedsiębiorca: __ ;
(d)
inny (przedsiębiorca nienależący do żadnej z wymienionych kategorii): __ .

22.

Beneficjent oświadcza, że kwota Subwencji Finansowej, o którą wnioskuje nie doprowadzi do przekroczenia
limitów kumulacji pomocy publicznej określonych w Tymczasowych Ramach Pomocy:__ .

23.

Na potrzeby zgłoszenia informacji o udzielonej pomocy publicznej do Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów Beneficjent oświadcza, że jego forma prawna to:
(a)
przedsiębiorstwo państwowe: __ ;
(b)
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa: __ ;
(c)
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej: __ ;
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(d)

(e)
(f)

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu
Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący: __ ;
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych: __ ;
inny beneficjent pomocy: __ .

24.

Na potrzeby kontaktów z PFR, Beneficjent wskazuje następujący adres poczty elektronicznej: __ .

25.

Nr rachunku bankowego prowadzonego w Banku, na który ma zostać wypłacona Subwencja Finansowa
(Dodatkowy opis pola – podany rachunek musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w
PLN dla Beneficjenta. Rachunek podany do wypłaty Subwencji Finansowej nie może być rachunkiem
technicznym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej): __ .

26.

Beneficjent oświadcza, że nie naruszył, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń,
nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 - 6 i 8 - 12 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z
2020 r., poz. 1845), oraz jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub
nierzetelnego oświadczenia w powyższym zakresie i, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadcza,
że to oświadczenie jest w całości prawdziwe i rzetelne, a w przypadku, gdyby przed uzyskaniem
Subwencji Finansowej okoliczności wskazane w niniejszym oświadczeniu uległy zmianie, zobowiązuje
się do niezwłocznego złożenia oświadczenia korygującego (Dodatkowy opis pola – TAK oznacza złożone
oświadczenie w treści przedstawionej powyżej, NIE oznacza niezłożenie takiego oświadczenia): __ .
§2

1.

2.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku:
(a)

złożenia przez Beneficjenta oświadczenia woli zawarcia niniejszej Umowy przy użyciu danych
uwierzytelniających Beneficjenta stosowanych w bankowości elektronicznej Banku; oraz

(b)

złożenia przez Bank, działający w charakterze pełnomocnika PFR, oświadczenia woli o zawarciu
niniejszej Umowy poprzez opatrzenie niniejszej Umowy Pieczęcią Bankową, innym odpowiednim
narzędziem informatycznym stosowanym przez Bank lub Kwalifikowanym Podpisem
Elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Banku.

W przypadku reprezentowania PFR przy zawieraniu niniejszej Umowy przez Bank będący Bankiem
Spółdzielczym lub Bankiem Zrzeszającym, niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku:
(a)

złożenia przez Beneficjenta oświadczenia woli zawarcia niniejszej Umowy przy użyciu w
bankowości elektronicznej danego Banku jednorazowego hasła SMS przesłanego na numer telefonu
podany przez Beneficjenta do kontaktu z Bankiem lub wskazany przez Beneficjenta we Wniosku o
udzielenie Subwencji Finansowej; oraz

(b)

w przypadku:
(i)

reprezentowania PFR przy zawieraniu niniejszej Umowy przez Bank, złożenia przez ten
Bank oświadczenia woli zawarcia Umowy poprzez opatrzenie niniejszej Umowy Pieczęcią
Bankową lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym osób upoważnionych do
reprezentacji Banku Zrzeszającego; lub

(ii)

reprezentowania PFR przy zawieraniu niniejszej Umowy przez Bank Zrzeszający, złożenia
przez Bank Zrzeszający oświadczenia woli o zawarciu Umowy poprzez opatrzenie niniejszej
Umowy Pieczęcią Bankową lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym osób
upoważnionych do reprezentacji Banku Zrzeszającego.
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3.

W zakresie nieuregulowanym bezpośrednio w niniejszej Umowie do praw i obowiązków PFR oraz
Beneficjenta wynikających z niniejszej Umowy ma zastosowanie Regulamin ubiegania się udział w programie
rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”
(Regulamin), przy czym:
(a)

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pfrsa.pl, a jego treść może być w każdym
czasie pozyskana, odtworzona lub utrwalona przez Beneficjenta za pomocą wskazanej wyżej strony
internetowej;

(b)

Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy, w związku z czym:

(c)

(d)

(e)

(i)

wszelkie odwołania do niniejszej Umowy będą stanowiły odwołania także do jej treści
zawartej w Regulaminie; oraz

(ii)

wszystkie wyrażenia pisane w niniejszej Umowie z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niej
odmiennie mają znaczenie nadane im w Regulaminie;

Regulamin określa w szczególności, między innymi:
(i)

procedurę składania Odwołań;

(ii)

dodatkowe zobowiązania i oświadczenia Beneficjenta;

(iii)

zasady wykorzystania Subwencji Finansowej;

(iv)

zasady zwrotu Subwencji Finansowej;

(v)

przesłanki wypowiedzenia niniejszej Umowy przez PFR; oraz

(vi)

zasady dotyczące przelewu praw i/lub przenoszenia obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy przez PFR i Beneficjenta na rzecz osób trzecich;

PFR przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w okresie obowiązywania niniejszej
Umowy:
(i)

dokonanie zmiany Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie przez PFR stosownej
informacji wskazującej postanowienia Regulaminu podlegające zmianie na stronie
internetowej www.pfrsa.pl; oraz

(ii)

o ile treść określonej zmiany do Regulaminu nie będzie przewidywała odmiennego terminu
jej wejścia w życie, każda zmiana do Regulaminu wejdzie w życie w terminie 10 dni od daty
jej opublikowania na wskazanej wyżej stronie internetowej; oraz

niniejsza Umowa oraz Regulamin mają zastosowanie jedynie w relacji pomiędzy PFR i
Beneficjentem i nie stanowią źródła praw i obowiązków Banku,

a Beneficjent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie go i w pełni akceptuje jego treść.
§3
1.

Na warunkach określonych w niniejszej Umowie PFR może wypłacić Beneficjentowi Subwencję Finansową.

2.

Na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie:
(a)

po zawarciu niniejszej Umowy PFR zweryfikuje na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów
prowadzonych przez organy publiczne w tym, między innymi, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i
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od Ministra Finansów dane przedstawione przez Beneficjenta i złożone oświadczenia oraz podejmie
Decyzję o:
(i)

wypłacie Subwencji Finansowej w wysokości wnioskowanej przez Beneficjenta;

(ii)

wypłacie Subwencji Finansowej w wysokości niższej niż wnioskowana przez Beneficjenta;
lub

(iii)

odmowie wypłaty Subwencji Finansowej,

co Beneficjent niniejszym wprost akceptuje;
(b)

PFR podejmie Decyzję o wypłacie Subwencji Finansowej w wysokości niższej niż wnioskowana,
jeżeli, między innymi, przedstawione przez Beneficjenta we Wniosku dane nie znajdą w całości
potwierdzenia w informacjach uzyskanych przez PFR z rejestrów prowadzonych przez organy
publiczne, między innymi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministra Finansów, ale z tych
informacji będzie wynikało, że Beneficjent spełnia warunki do otrzymania Subwencji Finansowej
określone w Dokumentach Programowych, jednak w wysokości niższej niż wskazana we Wniosku;

(c)

PFR podejmie Decyzję o odmowie wypłaty Subwencji Finansowej, jeżeli, na podstawie informacji
uzyskanych z rejestrów prowadzonych przez organy publiczne, w tym między innymi, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych i Ministra Finansów, PFR stwierdzi, że Warunki Programowe nie są
spełnione w odniesieniu do Beneficjenta lub oświadczenia złożone przez Beneficjenta w związku
zawarciem Umowy Subwencji Finansowej są nieprawdziwe;

(d)

PFR może podjąć Decyzję o odmowie wypłaty Subwencji Finansowej w przypadku powzięcia
wątpliwości co do charakteru działalności prowadzonej przez Beneficjenta, w szczególności w
sytuacji powzięcia jakichkolwiek informacji o toczących się lub zakończonych wydaniem wyroku
skazującego postępowaniach karnych lub karno-skarbowych przeciwko Beneficjentowi, a w
przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób prawnych,
przeciwko wspólnikom Beneficjenta lub osobom wchodzącym w skład jego organów;

(e)

Decyzje inne niż Decyzja, o której mowa w ust. 2(a)(iii) powyżej odpowiednio konkretyzują i
modyfikują stosunek zobowiązaniowy pomiędzy PFR a Beneficjentem powstały na mocy niniejszej
Umowy na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w zakresie wysokości Subwencji
Finansowej; oraz

(f)

Decyzja o odmowie wypłaty Subwencji Finansowej powoduje wygaśnięcie niniejszej Umowy.

3.

Skutki prawne Decyzji, o których mowa powyżej, powstają w momencie udostępnienia Beneficjentowi
informacji o treści tych decyzji w sposób określony w Regulaminie.

4.

W przypadkach, gdy zgodnie z odpowiednią Decyzją PFR postanowił udzielić Beneficjentowi Subwencji
Finansowej, wypłata Subwencji Finansowej zostanie dokonana w PLN na rachunek Beneficjenta wskazany
w § 1 ust. 25 Umowy.
§4

1.

Beneficjent wyraża zgodę na przekazanie przez Bank (i jednocześnie nieodwołalnie upoważnia Bank do
przekazania) informacji związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Subwencji Finansowej, w tym
informacji stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową w zakresie usług płatniczych,
a w szczególności informacji wskazujących, że Beneficjent jest klientem Banku, informacji o posiadanym
rachunku bankowym i korzystaniu z Bankowości Elektronicznej Banku:
(a)

PFR;
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(b)

KIR;

(c)

w przypadku, gdy Bank jest Bankiem Spółdzielczym, właściwemu Bankowi Zrzeszającemu; oraz

(d)

innym podmiotom wskazanym w Regulaminie.

2.

Beneficjent przyjmuje do wiadomości oraz jest świadomy tego, że PFR oraz podmioty wskazane w art. 11 ust.
6 i 7 Ustawy o SIR będą wykorzystywały, gromadziły i przechowywały informacje zawarte we Wniosku,
załącznikach do Wniosku i Odwołań oraz inne informacje uzyskane od Beneficjenta w toku procedury
rozpoznawania Wniosku i Odwołań, jak również przekazywały te informacje na potrzeby realizacji Programu
podmiotom z Grupy PFR, Osobom Powiązanym, doradcom, biegłym rewidentom oraz innym podmiotom i
organom współpracującym z PFR w celu realizacji Programu, jak również na żądanie określonych organów,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.

Beneficjent przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że PFR oraz podmioty wskazane w
art. 11 ust. 6 i 7 Ustawy o SIR będą występowały do właściwych organów i instytucji w celu pozyskania
danych dotyczących jego sytuacji prawnej i finansowej, w tym w celu weryfikacji danych oraz informacji
udzielonych przez Beneficjenta w Umowie, w tym - w szczególności - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Ministra Finansów, organów skarbowych, innych organów administracji oraz innych podmiotów
prowadzących działalność w zakresie oceny i przetwarzania danych dotyczących sytuacji prawnej i finansowej
podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności na podstawie art. 21ab Ustawy o SIR.

4.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Beneficjenta przez PFR w związku z zawarciem i wykonaniem
niniejszej Umowy zawarte są w Załączniku 1 do niniejszej Umowy.
§5

1.

Jeżeli Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu Subwencji Finansowej, zwrot ten będzie dokonywany przez
Beneficjenta bez potrąceń i roszczeń wzajemnych oraz bez odliczeń na poczet potrąceń i roszczeń
wzajemnych.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obydwu Stron wyrażonej w formach przewidzianych dla
zawarcia niniejszej Umowy, lub, w odniesieniu do oświadczenia woli PFR, także w zwykłej formie pisemnej,
w każdym przypadku pod rygorem nieważności.

3.

Beneficjent nie ma prawa:
(a)

dokonać przelewu jakichkolwiek jego praw;

(b)

rozporządzić jego prawami w inny sposób niż określony w pkt (a) powyżej, w tym, w szczególności,
poprzez ich obciążenie jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym; i/lub

(c)

dokonać przeniesienia jakichkolwiek jego zobowiązań,

w każdym przypadku wynikających z niniejszej Umowy, lub związanych z niniejszą Umową, na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej, bez uprzedniej, pisemnej zgody PFR, przy czym niedopuszczalne będzie łączne
przeniesienie wszystkich praw i obowiązków Beneficjenta na osobę trzecią, poza przypadkami, w których
następuje to na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w ramach sukcesji uniwersalnej lub
następuje to, za uprzednią zgodą PFR, w związku ze śmiercią Beneficjenta będącego osobą fizyczną.
4.

PFR ma prawo w każdym czasie dokonać przelewu części lub całości swoich praw i/lub przeniesienia części
lub całości swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, lub związanych z niniejszą Umową, na
rzecz dowolnej osoby trzeciej.

5.

Jeżeli w jakimkolwiek czasie jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie lub stanie się niezgodne
z prawem, nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem w świetle polskiego prawa,
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nie wpłynie to na zgodność z prawem, ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień
niniejszej Umowy, i niniejsza Umowa zachowa ważność i skuteczność, z wyjątkiem nieważnych lub
bezskutecznych postanowień. Nieważne lub bezskuteczne postanowienie będzie uważane za zastąpione przez
ważne i skuteczne postanowienie, które pod względem prawnym i gospodarczym jest najbliższe zamiarowi,
jaki PFR i Beneficjent mieli lub mieliby zgodnie z celem niniejszej Umowy, gdyby rozważyły tę kwestię przy
zawieraniu niniejszej Umowy.
6.

Żadne niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu przez PFR jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego
przysługującego mu na podstawie niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa lub
środka prawnego.

7.

Niniejsza Umowa oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z niej wynikające lub z nią związane podlegają
prawu polskiemu.

8.

Wszelkie spory wynikające z niniejszą Umowy lub z nią związane, w tym spory dotyczące jej istnienia,
ważności i skuteczności, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Wierzyciela.

9

Załącznik
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

1.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE serii L nr 119 z 4
maja 2016 r.) (RODO) jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00025 Warszawa (Administrator lub PFR).

2.

DANE KONTAKTOWE
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą
elektroniczną na adres email iod@pfr.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1
powyżej. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PFR można się kontaktować we wszelkich sprawach
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PFR i przysługujących w związku z tym
Pani/Panu praw.

3.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Beneficjent prowadzący indywidualną działalność gospodarczą
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez PFR w poniższych celach i w oparciu o poniżej wskazane podstawy
prawne:
(a)

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
wykonywaniem zadań powierzonych przez organy administracji rządowej dotyczących sytuacji
kryzysowych, w tym w szczególności rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz podejmowaniem działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu
skutków sytuacji kryzysowych wywołanych rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez udzielanie
wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi sytuacjami w ramach
realizacji rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro,
Małych i Średnich firm” (Program) – na podstawie art. 6 ust 1 lit (c) RODO w związku z przepisami
ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1572, z późn. zm.),
przy czym Administrator jest zobowiązany ponadto wykonywać inne obowiązki wynikające z m.in. z
prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub przepisów o archiwizacji;

(b)

w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia z PFR Umowy Subwencji
Finansowej w ramach Programu oraz w celu wykonania Umowy Subwencji Finansowej zawartej
przez Panią/Pana z PFR – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO;

(c)

w celu dokonania – w sposób zautomatyzowany – oceny spełniania przez Panią/Pana kryteriów
uzyskania Subwencji Finansowej oraz weryfikacji prawdziwości i aktualności informacji
przekazanych we wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej – na podstawie art. 22 ust. 2 lit. (a)
RODO; oraz

(d)

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
którymi są, między innymi, rozpatrywanie zgłoszonych przez Panią/Pana odwołań od decyzji PFR w
sprawie udzielenia Pani/Panu Subwencji Finansowej oraz obrona PFR przed zgłoszonymi przez
Panią/Pana przeciwko PFR roszczeniami, cele statystyczne oraz utrzymanie kontaktów biznesowych
(art. 6 ust 1 lit (f) RODO).
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Większość Pani/Pana danych osobowych PFR pozyska bezpośrednio od Pani/Pana. Niektóre kategorie danych
osobowych, które Panią/Pana dotyczą, uzyskane zostaną jednak z innych źródeł, tj. z systemów
teleinformatycznych Ministra Finansów oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz ze zbiorów
danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe
jednostki organizacyjne (np. zbiorów danych osobowych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych lub zbiorów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Pozyskanie danych
zawartych w bazach i rejestrach tych instytucji odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zweryfikowania
prawdziwości i poprawności danych i informacji, które Pani/Pan przekaże PFR we wniosku o udzielenie
Subwencji Finansowej. Dotyczyć to będzie np. pozyskania danych o stanie Pana/Pani zaległości z tytułu
płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zaległości podatkowych oraz zweryfikowania prawdziwości
oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie Subwencji m.in. w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, prowadzonych w odniesieniu do Pani/Panu postępowań upadłościowych lub
restrukturyzacyjnych czy informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji finansowej.
Osoby reprezentujące przedsiębiorcę przy składaniu wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej, zawarciu,
wykonywaniu i rozwiązaniu umowy Subwencji Finansowej
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez PFR w celu ustalenia uprawnienia do reprezentowania
przedsiębiorcy, w imieniu którego składa Pani/Pan wniosek o udzielenie Subwencji Finansowej oraz zawiera
lub dokonuje innych czynności związanych z wykonaniem lub rozwiązaniem Umowy Subwencji Finansowej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: (i) obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w zakresie ustalenia Pani/Pana prawa do reprezentowania przedsiębiorcy, z którym
Administrator dokonuje czynności prawnej (art. 6 ust. 1 (c) RODO) oraz (ii) prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, związanego z zawarciem i realizacją Umowy
Subwencji Finansowej i polegającego na konieczności zapewnienia PFR możliwości obrony przed
ewentualnymi roszczeniami oraz możliwości dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem
Umowy Subwencji Finansowej.
4.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
wskazanych w punkcie 3 powyżej.
Większość informacji dotyczących Pani/Pana będzie przechowywana przez PFR przez czas trwania stosunku
umownego oraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W
przypadku, gdy otrzyma Pan/Pani decyzję odmowną w przedmiocie udzielenia Subwencji Finansowej,
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres konieczny dla przeprowadzenia ewentualnej procedury
odwoławczej, zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f)
RODO), Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu złożenia sprzeciwu – z
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
opartego na tej podstawie, o ile nie będą zachodzić okoliczności wskazane w art. 21 ust. 1 RODO (tj. PFR
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, pomimo Pani/Pana sprzeciwu).
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
ciążących na Administratorze, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych
regulujących te obowiązki.

5.

ODBIORCY DANYCH
Aby zrealizować cele przetwarzania wskazane w punkcie 3, Administrator może ujawnić Pani/Pana dane
osobowe:
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6.

(a)

uprawnionym organom i instytucjom publicznym, takim jak np. Minister Finansów oraz organy
Krajowej Administracji Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Minister Rozwoju, Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane ujawnione
zostaną w tym przypadku na podstawie odpowiednich przepisów prawa zezwalających
Administratorowi na takie ujawnienie lub na żądanie takich organów i instytucji zgodnie z
obowiązującymi przepisami;

(b)

podmiotom świadczącym usługi w imieniu i na rzecz Administratora, w tym obsługującym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby przygotowania, zawarcia i wykonania Umowy
Subwencji Finansowej, przy czym podmioty takie przetwarzać będą Pani/Pana dane osobowe na
podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych przez Administratora z
takimi podmiotami i zgodnie z instrukcjami Administratora;

(c)

doradcom prawnym, Finansowym i audytorom Administratora; oraz

(d)

jeśli w przyszłości PFR dokona reorganizacji lub przeniesienia całości lub części prowadzonej
działalności, wówczas może być zmuszony do przeniesienia Pana/Pani danych do nowych podmiotów
z grupy kapitałowej PFR lub osób trzecich, za pośrednictwem których prowadzona będzie
dotychczasowa działalność PFR.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Pani/Panu prawo:
(a)

dostępu – na podstawie art. 15 RODO – do Pani/Pana danych osobowych, które PFR przetwarza (tzn.
może się Pan/Pani dowiedzieć czy PFR przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeśli tak, żądania
podania informacji jakie to są dane, w jakich celach i w jaki sposób są przetwarzane) oraz
dostarczeniu Pani/Panu kopii jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

(b)

do żądania – na podstawie art. 16 RODO – sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

(c)

do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 RODO
(np. dane nie są już niezbędne dla celów w jakich były przetwarzane, przetwarzanie danych
niezgodnie z prawem); nie dotyczy to jednak sytuacji, w których Pani/Pana dane są przetwarzane
m.in. w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez PFR z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania Pani/Pana danych, do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

(d)

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach o których mowa w art. 18
RODO (np. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem
lub uważa Pani/Pan, że PFR nie potrzebuje już Pana/Pani danych osobowych);

(e)

w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, czyli do otrzymania od
Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby umożliwić Panu/Pani przesłanie tych danych
innemu administratorowi danych; oraz

(f)

do wniesienia w dowolnym momencie – na podstawie art. 21 ust. 1 RODO – sprzeciwu co do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora
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danych (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe
wskazane są w punkcie 1 powyżej.
8.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez PFR w ww. zakresie narusza przepisy RODO lub przepisy
krajowe. Organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531 03 01, infolinia: 606 950 000.

9.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia wniosku
przedsiębiorcy o udzielenie przez PFR Subwencji Finansowej oraz zawarcia przez Panią/Pana (lub
przedsiębiorcę, którego Pani/Pan reprezentuje) Umowy Subwencji Finansowej z PFR.

10.

INFORMACJA O
PROFILOWANIU

ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU

DECYZJI,

W

TYM

Jeśli złoży Pan/Pani wniosek o udzielenie Subwencji Finansowej w ramach Programu, przetwarzanie
Pani/Pana danych odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji (w tym z profilowaniem). Dotyczy to w szczególności:
(a)

dokonywania oceny spełniania kryteriów udzielenia Subwencji Finansowej w ramach Programu, przy
czym ocena ta dokonywana będzie na podstawie danych zadeklarowanych przez Panią/Pana we
wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej, po ich weryfikacji, o której mowa poniżej, oraz w
oparciu o kryteria ustalone w Programie; oraz

(b)

przeprowadzania weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w złożonym przez Panią/Pana
wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej w ramach Programu, przy czym weryfikacja ta
dokonywana będzie na podstawie danych pozyskiwanych z systemów teleinformatycznych Ministra
Finansów oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz ze zbiorów danych, w tym zbiorów
danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki
organizacyjne (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Istotnymi informacjami mającymi wpływ na decyzję podejmowaną automatycznie (w tym poprzez
profilowanie), są poprawne i aktualne dane przekazane we wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej oraz
dane przedsiębiorcy zawarte w rejestrach prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe
jednostki organizacyjne. Konsekwencją dokonanej oceny i przeprowadzenia weryfikacji, o których mowa
powyżej, jest automatyczne podjęcie decyzji o przyznaniu bądź odmowie udzielenia Subwencji Finansowej w
ramach Programu lub udzielenia jej w wysokości innej niż wnioskowana. Jeżeli w toku prowadzonych
czynności, o których mowa powyżej, stwierdzona zostanie rozbieżność Pani/Pana danych w rejestrach tych
instytucji ze stanem deklarowanym we wcześniej składanym przez Panią/Pana wniosku o udzielenie
Subwencji Finansowej, taka rozbieżność może skutkować odmową zawarcia Umowy Subwencji Finansowej
albo też zaoferowaniem Panu/Pani zawarcia takiej umowy na warunkach innych niż te, o które Pan/Pani
wnioskował(a) oraz podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem. W przypadku decyzji
opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie, przekazane zostaną Pani/Panu
wyjaśnienia dotyczące podstaw podjętej decyzji w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Subwencji
Finansowej oraz będzie Pan/Pani mógł/mogła wyrazić swoje stanowisko, tj. ma Pani/Pan prawo odwołać się
od decyzji podejmowanej w sposób zautomatyzowany, na warunkach wskazanych w Umowie Subwencji
Finansowej.
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