
Załącznik nr 22 do Uchwały Zarządu nr 22/10/2020 
z dnia 12 października 2020 r. z późn. zm./26012021, 03032021/ 

 

_______________, dnia _______________  roku 
 

OŚWIADCZENIE O ZASTRZEŻENIU INFORMACJI JAKO TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:   

 
___________________________________________________________________________ 

/nazwa /firma/ i adres pożyczkobiorcy/ów/ 

dalej „Pożyczkobiorca” 

oświadczenie dotyczy wniosku o udzielenie pożyczki :______________________________ 
 

Niniejszym oświadczamy, że składając Podlaskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka z o.o.  z 

siedzibą w Łomży,  18-400,  przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 166/1.11, wniosek o 

udzielnie pożyczki oświadczamy, że zastrzegamy jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), informacje zawarte we wniosku pożyczkowym oraz umowie o 

udzielnie pożyczki pieniędzy w szczególności:  

 stopień płynności finansowej pożyczkobiorcy, 

 wysokość wkładu własnego, 

 kwotę oraz okres, na jaki udzielana jest pożyczka, 

 ryzyko związane z udzieleniem pożyczki, 

 formę organizacyjno-prawną pożyczkobiorcy, 

 określenie przedsiębiorcy poprzez podanie jego danych identyfikacyjnych wraz z 

wydrukiem z odpowiedniego rejestru, 

 kwotę wnioskowanej pożyczki, 

 opis celu, który miałyby zostać sfinansowany z pożyczki, 

 wysokość ewentualnego wkładu, 

 proponowany termin spłaty, 

 formę zabezpieczenia,  

 stan dotychczasowego zadłużenia i zobowiązań. 

Zastrzegamy jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), fakt 



zawarcia umowy pożyczki pieniędzy, treść takiej umowy oraz cel na jaki przeznaczono 

uzyskaną kwotę pożyczki oraz wszelkie formy zabezpieczenia pożyczki pieniędzy.  

Uzasadnienie zastrzeżenia wskazanych informacji: 

Ujawnienie do wiadomości publicznej informacji technicznych i technologicznych jako celu 

finansowania, oraz informacji handlowych co do wysokości pozyskiwanego kapitału i jego 

przeznaczenia a także informacje organizacyjne przedsiębiorstwa, stanowią informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 

ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

działalności albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co uzasadnia podjęcie, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

 

 

 _________________________________ 
  /podpis reprezentanta/ów/ 

 


