OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA
/OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/
I.

DANE PORĘCZYCIELA

1. Imię i Nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Telefon/Fax:
4. Seria i numer dowodu osobistego:
5. PESEL:
6. Stan cywilny:

II. DANE MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (wypełnić wyłącznie w przypadku wspólnoty małżeńskiej)

1. Imię i Nazwisko:
2. Adres zamieszkania:
3. Telefon/Fax:
4. Seria i numer dowodu osobistego:
5. PESEL:

1. MIEJSCE OSIĄGANIA DOCHODÓW PORĘCZYCIELA (W) I MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (M) (średni, miesięczny dochód z
ostatnich trzech miesięcy)

Nazwa/miejsce

Stosunek formalno-prawny

Średni dochód netto (zł)

2. PRZYCHODY I WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO DOCHODU NETTO W GOSPODARSTWIE DOMOWYM PORĘCZYCIELA (ZŁ)
1. Średni miesięczny dochód netto Poręczyciela ze wszystkich źródeł za okres ostatnich 3 miesięcy
(średnia)
2.

Średni miesięczny dochód netto Małżonka Poręczyciela ze wszystkich źródeł za okres ostatnich 3
miesięcy (średnia)

3.

Średnie miesięczne wydatki Poręczyciela i Małżonka Poręczyciela za okres ostatnich 3 miesięcy
(średnia)

4.

Ilość osób w gospodarstwie domowym

5.

Dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym

6.

Inne dochody (np. dochody pozostałych członków rodziny, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym)

III.
INFORMACJE FINANSOWE
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że dysponuję następującym majątkiem:

W

M

1. Nieruchomości:
Rodzaj
nieruchomości

Adres

Nr księgi
wieczystej

Wartość

Istniejące obciążenie

2. Ruchomości (w tym: środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty):
Rodzaj ruchomości
Istniejące
oraz oznaczenie
Adres
Rok produkcji
Wartość
obciążenie
identyfikujące

3. Rachunki, lokaty bankowe, papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) i inne:
Nazwa podmiotu
Rodzaj
Wartość

Współwłaściciele

Współwłaściciele

Współwłaściciele

Powyższy majątek jest / nie jest* objęty wspólnością majątkową małżeńską z:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego)
UWAGA:
* niepotrzebne skreślić
Jeżeli występuje rozdzielność majątkowa to należy dołączyć do niniejszego oświadczenia właściwe Orzeczenie Sądu.
4. Zobowiązania (z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingowych, ugód, alimentów, wystawionych i poręczonych weksli,
poręczeń cywilnych) Poręczyciela i innych członków rodziny pozostających we wspólności majątkowej:
Instytucja
Kwota
Kwota pozostała
Rodzaj zobowiązania
Termin spłaty
Rata miesięczna
finansująca
początkowa
do spłaty

5. Otrzymane dotacje i inna pomoc publiczna:
Rodzaj dotacji

Wartość dotacji

Nazwa instytucji

6. Informacje pozostałe:
1. Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników 2. Czy kiedykolwiek Poręczyciel ogłaszał upadłość?
majątku Poręczyciela?
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE
3. Czy Poręczyciel występuje jako strona jakiegokolwiek 4. Czy Poręczyciel posiada zaległości podatkowe z lat
roszczenia lub procesu sądowego?
ubiegłych?
 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

5. Czy Poręczyciel był karany za przestępstwa przeciwko 6. Szczegóły:
mieniu i przestępstwa skarbowe?

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

 TAK

 NIE
……………………………………………………………

Informuję, że na dzień dzisiejszy, tj. ……………………, ubiegam się/nie ubiegam się* o pożyczkę/kredyt w innych instytucjach
bądź bankach.
Nazwa instytucji/banku
Nr tel. Instytucji/Banku
Data złożenia dokumentów (wniosku)
Wnioskowana kwota pożyczki/kredytu
Okres kredytowania
Miesięczna rata spłaty
Rodzaj zabezpieczeń

Przewidywany czas podjęcia decyzji
Instytucji/Banku
Dodatkowe informacje/uwagi

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. w okresie obowiązywania umowy pożyczki nie będę zaciągał(a), bez uprzedniego pisemnego poinformowania
Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, żadnych innych pożyczek ani kredytów oraz nie będę udzielał(a)
poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji spłaty pożyczki lub wykonania innego zobowiązania przez osoby
trzecie, ani przystępował(a) do długu bądź zobowiązywał(a) się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też jakkolwiek
obciążał(a) swojego majątku;
2. będę pisemnie powiadamiał(a) Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych o każdej zmianie stanu cywilnego,
nazwiska, dowodu osobistego, adresu zamieszkania, adresu firmy lub numeru telefonu, formy organizacyjno – prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej;
3. zobowiązuję się do natychmiastowego pisemnego powiadamiania Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych
o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na moją zdolność do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a
w szczególności o istotnym pogorszeniu się stanu majątkowego;
4. zapoznałem się z Regulaminem Udzielania Pożyczek Inwestycyjnych Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa i
zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia;
5. obecnie nie toczy się wobec mnie postępowanie sądowe lub inne mogące skutkować obciążeniem moich dochodów lub
majątku wypłatą odszkodowań, kar, świadczeń lub jakichkolwiek innych roszczeń;
6. obecnie nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani postępowanie zmierzające do
wydania wobec mnie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

7. podane w niniejszym kwestionariuszu dane dotyczące mojego adresu zamieszkania są wiążące pod względem
skuteczności doręczania pism na etapie rozpatrywania wniosku jak i po udzieleniu pożyczki.

…………………………………….….
/Miejscowość, data/

………………………………………………………….
/Podpis Poręczyciela/

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
1.

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a,
lit. b i lit. f 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) zwanego dalej: „RODO”, oraz
danych objętych tajemnicą bankową w rozumieniu Ustawy prawo bankowe przez administratora: Dolnośląską
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Ministra Inwestycji i
Rozwoju, a także Menadżera – Bank Gospodarstwa Krajowego, Pośredników Finansowych - Agencję Rozwoju
Regionalnego „AGROREG” S.A – lider konsorcjum i Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (dalej także:
SSIG)– uczestnik konsorcjum, a także organy administracji publicznej, w szczególności ministra właściwego do spraw
inwestycji i rozwoju , w celu:
a)

b)

c)

ich dalszego przetwarzania i udostępniania w zakresie niezbędnym do realizacji projektu objętego pożyczką, w
tym przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku oraz zawarcia umowy pożyczki i jej realizacji, a także
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
(TAK / NIE)
w celu między innymi budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości,
wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie spójności WRPO, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych,
oceny skutków WRPO, a także oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w
ramach przedsięwzięcia objętego pożyczką
(TAK / NIE)

monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz przeprowadzenia wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w
związku z korzystaniem z usług świadczonych przez powyższe podmioty, a także w celach promocyjnych i
marketingowych
(TAK / NIE)

2. Zostałem poinformowany, że:
1) Administratorami danych osobowych są: (i) Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu przy
ulicy Strzegomskiej 2-4, (ii) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we
Wrocławiu przy ulicy Wybrzeże Słowackiego 12-14, (iii) Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Wspólna 2/4, które powierzyły ich przetwarzanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy al.
Jerozolimskie 7, który na podstawie porozumienia w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych
powierzył je Sudeckiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Armii
Krajowej 29/8.
2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania umowy pożyczki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679),
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SSIG
(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem SSIG jest prowadzenie analizy wyników
prowadzonej działalności gospodarczej,
c) w celu kierowania do Pani/Pana przez SSIG treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes SSIG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes SSIG polega na
kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą
telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową.

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SSIG polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu
roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SSIG
(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
e) w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SSIG i wynikających z zawartych przez SSIG umów z
instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro,
małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym
zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w
zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
f) w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a
Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych. nr 2/RPDS/3517/2017/I/DIF/013 z dnia 20.09.2017 r.
3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4)

Dane osobowe mogą zostać ujawnione - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług finansowych,
następującym kategoriom odbiorców:
dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
podmiotom świadczącym na rzecz SSIG usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak dochodzenie należności,
usługi prawne, analityczne i marketingowe,
operatorom pocztowym i kurierom,
biurom informacji gospodarczej,
bankom w zakresie realizacji płatności,
organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a w przypadku danych podanych fakultatywnie –
do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy pożyczki. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
SSIG. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym
przepisami o rachunkowości (nie krócej jednak niż przez okres 10 lat). W zakresie, w jakim dane przetwarzane są
w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5) Zgodnie z RODO mam prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.sprostowania swoich danych;
c. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
d.przenoszenia danych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub
podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych
danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, administratorowi lub
podmiotowi przetwarzającemu nie wolno już przetwarzać danych do takich celów;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Podanie moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową jest dobrowolne, jednakże w
przypadku danych takich jak imię i nazwisko, firma, nr NIP lub ew. PESEL i adres - niezbędne do zawarcia umowy
pożyczki z Wnioskodawcą i jej wykonania. Podanie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) jest dobrowolne i
służy sprawnej realizacji umowy lub utrzymaniu kontaktu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
udzielenia informacji o projektach i zadaniach realizowanych m.in. przez Administratora danych osobowych oraz
brak możliwości zawarcia z Wnioskodawcą umowy pożyczki i jej wykonania.
7) Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
ani do organizacji międzynarodowych oraz że, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania,
wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.

…………………………………….….
/Miejscowość, data/

………………………………………………………….
/Podpis Poręczyciela/

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 K.K. jednocześnie oświadczam, pod rygorem
wypowiedzenia umowy pożyczki, że informacje zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………….….
/Miejscowość, data/

………………………………………………………….
/Podpis Poręczyciela/

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
(jeśli dotyczy)
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………….………………………………………..
(imiona, nazwisko)

………………………………….
(PESEL)

zam. ……………………………………………………………………………………………………..
(Adres zameldowania)

oświadczam, że zawarte dane w niniejszym Osobistym Kwestionariuszu Poręczyciela są prawdziwe i wyrażam zgodę na
udzielenie poręczenia przez mojego męża/żonę jako zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez Sudeckie Stowarzyszenie
Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy dla

…………………………………………….………………………………….…………………………………………………
(Dane Pożyczkobiorcy)

…………………………….………..…….
/Miejscowość, data/

……………………………………………..…………………………….
/Podpis Współmałżonka Poręczyciela/

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Orzeczenie Sądu/ Akt notarialny o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy
Zaświadczenie o wysokości zarobków Poręczyciela – jeśli dotyczy
Zaświadczenia o wysokości zarobków członków rodziny – jeśli dotyczy
Upoważnienie do kontroli w systemie BIG InfoMonitor






