OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………....
2. Adres zamieszkania ……….……..…………………………………………………………………………...
3. Numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość…………………………………....
…………………………………. wydany przez……………………………………………………………….
5. Uzyskiwane dochody:
 źródło dochodu…………………………………………………………………………………………………
 kwota netto dochodu miesięcznie………………………………………………………………………
6. Posiadam/nie posiadam zobowiązania finansowe w kwocie ogółem…………….. zł
 Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi …………………………………………… zł
 Mój współmałżonek posiada/ nie posiada zobowiązania finansowe w kwocie
ogółem: …………….……..…..….. zł
 Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi ……………………………………………..zł
7. Wobec mnie i/lub mojego małżonka jest/ nie jest prowadzone postępowanie
egzekucyjne.
8. Mój stan cywilny to: …......................................................................................................................................
panna/kawaler; mężatka/żonaty; rozwiedziona/rozwiedziony; wdowa/wdowiec

9. Pozostając w związku małżeńskim: ……................................................................ małżeńska
łączy mnie/ nie łączy mnie

wspólnota majątkowa.
10. W trakcie związku małżeńskiego wyrokiem sądu...............................................separacji.
orzeczono / nie orzeczono

11. Jestem/nie jestem stroną ani też poręczycielem czynnych umów o
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.
Pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca
1997 r.- Kodeks karny potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji
zawartych w oświadczeniu.

Nidzica, dnia …………………………………….

……………………………………………………
czytelny podpis poręczyciela

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/podpisana w związku z poręczeniem umowy o dofinansowanie podjęcia
działalności gospodarczej dla:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko adres)

1. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922),
2. przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica,
2) moje dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu poręczenia umowy o
dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w celu kontroli
w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy,
4) podanie danych jest dobrowolne,
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
........................................................................

.. (data i czytelny podpis poręczyciela)

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
*Należy wypełnić w przypadku pozostawania w związku małżeńskim i gdy nie została ustanowiona
rozdzielność majątkowa.

Ja niżej podpisana/podpisany ………………………………………………… ;PESEL ………………………………;
córka/syn ………………………… i ……………………………… , w związku z poręczeniem przez mojego
współmałżonka umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej:
1. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922),
2. przyjmuje do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica,
2) moje dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu związanym z poręczeniem przez
mojego współmałżonka umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w celu kontroli
w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy,
4) podanie danych jest dobrowolne,
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

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

(data i czytelny podpis współmałżonka poręczyciela)

