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 OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 

 

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

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

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

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

W przypadku braku 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 numer 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

***
 

 
Działalność znajduje/nie znajduje się

**
 w stanie likwidacji lub upadłości. 

3. JESTEM EMERYTEM(KĄ) / RENCISTĄ (KĄ)
 **

  od dnia …………………………………………………………………………………….. 

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

 

                                                 
*
 Nazwa dokumentu tożsamości 

**
 Niepotrzebne skreślić 

***
 Należy załączyć dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu 
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4. Posiadam/ nie posiadam
**

 zobowiązania finansowe w wysokości ………………………………… ……zł z tytułu: 

a) Kredytu/ pożyczki: ……………………………………………………………………………………………………………… 

        Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi: …………………………………..zł. 
 
b) Inne zobowiązania finansowe (w tym z tytułu udzielenia poręczeń):……………………………………………… 

 

5. 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. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Dokument/Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu. 

 

 
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 
„FIRMA Z POWEREM” prowadzonego przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z 
o.o. 
                                                                   
…….............................................                 .......................................................... 
      Miejscowość, data     Czytelny podpis poręczyciela  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

                                                 
**

 Niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PORĘCZYCIELI 

I. Zgodnie z art. 14 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) BKPPT SP. z o.o.  informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo 

Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul ciepłowniczej 5, 97-400 Bełchatów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@ppt.belchatow.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem  

i dotyczą zastosowania poręczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procedurze zawarcia umowy w zakresie zabezpieczenia 

zwrotu przyznanych środków w ramach realizacji warunków umowy zawartej z Uczestnikiem  o udzielenie 

wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej  w ramach projektu „FIRMA Z 

POWEREM” 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. 

5. 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 BKPPT Sp. z o.o. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi 

rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy z Uczestnikiem Projektu ą ubiegającym się o dofinansowanie. 

9. 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.4 niniejszej klauzuli.  

III. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

 

 

Poręczyciel:  

 

Imię i nazwisko osoby przyjmującej do wiadomości niniejszą klauzulę: 

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

Data i podpis …………………………………………  
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