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Oświadczenie poręczyciela 

 

I. DANE PORĘCZYCIELA 

Ja niżej podpisany(a)………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały(a) w ...................................................................................................................................................... 

ul. ……………………………………………………..............nr ………………………….……………………………..…. 

Nr telefonu kontaktowego …...................................................... 

Nr PESEL ….............................................................................. 

Legitymujący(a) się*   ……………......................... seria …………… nr ………………………………………..……… 

Stan cywilny: kawaler/panna, wdowiec/wdowa, rozwiedziony/rozwiedziona, żonaty/mężatka**   

 

1. Jestem zatrudniony(a) w ……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                              (pełna nazwa, adres i nr telefonu do zakładu pracy) 
    
 na czas ………………………………………………………….…………..do dnia ………………………………………… 
                                         (nieokreślony/określony) 
    
Moje miesięczne dochody brutto z tytułu zatrudnienia wynoszą: ………………………………………………………zł. 
 
Jestem/nie jestem**  w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 
 
Pracodawca znajduje/nie znajduje**  się w stanie likwidacji lub upadłości. 
 

2. Prowadzę własną działalność gospodarczą…………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                              (pełna nazwa i adres własnej firmy, nr telefonu) 
 
od dnia ……………………………………………  
    
Moje miesięczne dochody brutto z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej wynoszą:………………………………zł. 
 

3. Jestem emerytem(ką) / rencistą(ką)** od dnia …………………………………………………………………………….. 

    Moje miesięczne dochody brutto z tytułu emerytury/renty wynoszą: …………………………………………………. zł. 

 

4. Inne źródła dochodu: ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Posiadam majątek nieruchomy i ruchomy stanowiący własność wspólną*) odrębną*) i prawa majątkowe w postaci: 

Lp. Wyszczególnienie Szacunkowa wartość 

1.  ________________________________________________ ____________________ 

2.  ________________________________________________ ____________________ 

3.  ________________________________________________ ____________________ 

4.  ________________________________________________ ____________________ 

5.  ________________________________________________ ____________________ 

Powyższy majątek nie jest obciążony z tytułu kredytów/pożyczek własnych lub poręczonych (w innym przypadku prosimy podać 
niezbędne dane):  
............................................................................................................................................................................................................ 
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6. Posiadam/ nie posiadam** zobowiązania finansowe w wysokości ………………………………….……zł z tytułu: 

a) Zajęć sądowych/ administracyjnych: …………………………………….…….…………………………………….. 

b) Kredytu/ pożyczki: ………………………………………………………………………..…………………………….  

c) Inne zobowiązania finansowe (w tym z tytułu udzielenia poręczeń):……………………………………………… 

                      

Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi: …………………………………..zł. 
 
 
7. Oświadczam, że ciążą/nie ciążą** na mnie zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w 
stosunku do mnie postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. 
 
Prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności 
karnej na podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych jedynie do celów związanych z realizacją projektu „Kierunek na 
Biznes – subregion piotrkowski” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów.  
 
 
 
_________________________     ______________________________________ 
          miejscowość, data                                                                                                          czytelny podpis poręczyciela 
 
 
 

 
II. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA: 
 
1. Imię i Nazwisko:....................................................................................................................................................................... 

2. Adres stałego zameldowania:.................................................................................................................................................. 

3. PESEL:.................................................................................................................................................................................... 

4. Seria i numer dowodu osobistego:.......................................................................................................................................... 

5. Miejsce pracy:......................................................................................................................................................................... 

6. Odrębny majątek Współmałżonka Poręczyciela nie wykazany w punkcie nr I. 5 (wymienić rodzaj majątku, jego wartość, 

ewentualnie istniejące obciążenia) ………………………………………………………………………………….….……………… 

…………………………………………………………………………………………………….……………………….………………... 

……………………………………………………………………………………………….……….……………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
 
Prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności 
karnej na podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych jedynie do celów związanych z realizacją projektu „Kierunek na 
Biznes – subregion piotrkowski” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów.  
 
 

 

 

_________________________     ______________________________________ 
          miejscowość, data                                                                                          czytelny podpis współmałżonka poręczyciela 

 

 
 

 

 

 

 
* nazwa dokumentu tożsamości 
**niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna RODO 
 

I. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – 
dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów z siedzibą w: 97-427 Zelów, ul. A. Mickiewicza 4. 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator danych nie wyznaczył inspektora danych osobowych.  
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: frgz@frgz.pl lub pisemnie na adres 
korespondencyjny Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, ul. A. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów. 

2. Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych prawem i dotyczą zastosowania 
poręczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procedurze zawarcia umowy w zakresie zabezpieczenia zwrotu 
przyznanych środków w ramach realizacji warunków umów zawartych z Uczestnikiem Projektu o udzielenie wsparcia 
finansowego oraz finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek na Biznes – subregion 
piotrkowski” oraz w celach korespondencyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych, kontrolnych  
i egzekucyjnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu oraz 
przez okres dochodzenia roszczeń i przechowywane zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji obowiązującymi w 
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia 
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi rozpatrzenie 
wniosku i zawarcie umowy z Uczestnikiem Projektu ubiegającym się o dofinansowanie. 

8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, 
za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały szczególne przepisy prawa. 

 
II. Źródło pochodzenia danych osobowych: uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków, o których mowa w pkt 

I.3 niniejszej klauzuli. 
 
III. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 
 
 

    
- 

  
  

      

miejscowość  dd  mm   rrrr   czytelny podpis poręczyciela 

 
 
 
 
 
 
    

- 
  

  
      

miejscowość  dd  mm   rrrr   czytelny podpis współmałżonka poręczyciela 

 


