Projekt „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0108/19-00 z Województwem Podkarpackim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PORĘCZYCIELA
I WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
UWAGA: Należy wypełnić wszystkie pola kwestionariusza. W przypadku gdy dane pole nie dotyczy należy
wpisać „nie dotyczy” lub „brak”

Imię i nazwisko uczestnika projektu

Dane osobowe poręczyciela
1. Imię i Nazwisko
2. Adres zamieszkania
3. Telefon kontaktowy
4. Numer PESEL
5. Seria i numer dowodu osobistego
6. Stan cywilny

7. Stosunki majątkowe małżonków

Wspólność ustawowa
Rozdzielność majątkowa
Nie dotyczy

W przypadku wspólnoty majątkowej poręczenie wekslowe może zostać udzielone wyłącznie za pisemną
zgodą współmałżonka poręczyciela.

Dane osobowe współmałżonka poręczyciela*
1. Imię i Nazwisko
2. Adres zamieszkania
3. Numer PESEL
4. Seria i numer dowodu osobistego
*wypełnić jeśli dotyczy
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Dane dotyczące źródeł dochodów poręczyciela
1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Tak

Nie

a. Miejsce zatrudnienia
Na czas nieokreślony
Na czas określony do dnia ………………..………

b. Okres zatrudnienia
c. Dochód miesięczny netto1
2. Prowadzona indywidualna działalność
gospodarcza

Tak

Nie

a. NIP firmy
b. Data rozpoczęcia działalności
c. Forma prowadzenia księgowości

Pełna księgowość
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

d. Dochód miesięczny netto1
3. Emerytura / renta

Tak

Nie

a. Termin przyznania świadczenia

Bezterminowo
Do dnia …………………………

b. Dochód miesięczny netto1

Miesięczny łączny dochód netto gospodarstwa domowego poręczyciela (w PLN)1
a)

Dochód miesięczny netto poręczyciela

b)

Dochód miesięczny netto współmałżonka poręczyciela

c)

Dochód miesięczny netto pozostałych domowników
Razem
Dochód netto gospodarstwa domowego na osobę w rodzinie

1

Dochód z poprzedniego miesiąca składania niniejszego formularza
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Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
Wysokość miesięcznej raty
Instytucja udzielająca pożyczki / kredytu
Aktualne zadłużenie
/z ostatniego miesiąca/

Razem

Informacja na temat udzielonych poręczeń
Nazwa instytucji, w której składano
poręczenie

Tytuł poręczenia

Termin wygaśnięcia
poręczenia
/miesiąc, rok/
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Oświadczenia osobiste poręczyciela
1. Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem
odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 K.K. za złożenie fałszywych zeznań,
2. Oświadczam, że nie posiadam(y) wymagalnych wierzytelności stwierdzonych prawomocnym
wyrokiem sądu i nie jest prowadzone przeciwko mnie ani współmałżonka postępowanie
egzekucyjne i/lub administracyjne.
3. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1
z dnia 2016.05.04) zwane dalej RODO zapoznałem(am) się z następującą informacją:
Klauzula informacyjna
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@parr.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zabezpieczenia Umowy dofinansowania podjęcia działalności
gospodarczej oraz Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą także być podmioty przetwarzające
dane osobowe na zlecenie administratora, tj. podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług księgowych,
podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług prawnych a także podmioty przetwarzające dane w celu
windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie trwania relacji prawnej wynikającej z zawartej umowy,
a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania
danych wynikających z przepisów prawa.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy
RODO.
Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie zastosuje się wobec nich
profilowania.
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia Umowy
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.
Niepodanie przez Pana/Panią danych będzie skutkowało brakiem możliwości ustanowienia zabezpieczenia.

Imię i nazwisko poręczyciela
Miejscowość i data
Podpis poręczyciela
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Oświadczenia osobiste współmałżonka poręczyciela
1. Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem
odpowiedzialności karnej z art. 297 §1 K.K. za złożenie fałszywych zeznań.
2. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
zwane dalej RODO zapoznałem(am) się z następującą informacją:
Klauzula informacyjna
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą
w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@parr.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zabezpieczenia Umowy dofinansowania podjęcia działalności
gospodarczej oraz Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą także być podmioty przetwarzające
dane osobowe na zlecenie administratora, tj. podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług księgowych,
podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług prawnych a także podmioty przetwarzające dane w celu
windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie trwania relacji prawnej wynikającej z zawartej umowy,
a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania
danych wynikających z przepisów prawa.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy
RODO.
Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie zastosuje się wobec nich
profilowania.
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia Umowy
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.
Niepodanie przez Pana/Panią danych będzie skutkowało brakiem możliwości ustanowienia zabezpieczenia.

Imię i nazwisko współmałżonka poręczyciela
Miejscowość i data
Podpis współmałżonka poręczyciela
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