OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
F-7.5UF-09
Nazwisko:

Imię:

Seria i nr DO:

Data i miejsce urodzenia:

PESEL:

Stan cywilny:

Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:
Adres do korespondencji:
Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego:

Miejsce pracy:

Stanowisko:

Zatrudniony(a) od:

Rodzaj umowy:

Wypełnia Poręczyciel będący przedsiębiorcą:

Nazwa Przedsiębiorcy:
Adres przedsiębiorcy:
NIP:

REGON:

Dochód miesięczny netto
Dochód miesięczny netto współmałżonka
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
Stałe opłaty miesięczne (wydatki na utrzymanie rodziny)
Kwota:
Wynagrodzenia i dochody obciążone z tytułu wyroków
sądowych
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek

Tytułem:

Nazwa banku

Kwota:

Rata:

Poręczenia kredytów/pożyczek

Kwota:

Termin spłaty:

Inne zobowiązania wobec osób prawnych i
fizycznych

Kwota:

Termin spłaty:

Termin spłaty:

W dniu składania niniejszej informacji mój stan majątkowy jest następujący (nieruchomości, samochody, maszyny, urządzenia, papiery
wartościowe, środki na rachunkach)

Na następujących ruchomościach ustanowione są zastawy - przewłaszczenia
Posiadam/nie posiadam wymagalne zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS,
UMiG i innych
Posiadam rachunki w następujących bankach:

Ja niżej podpisany, niniejszym poręczam Fundacji Rozwoju Regionu Rabka spłatę pożyczki udzielonej
Panu/Pani

__________________________________________________

osobistym seria i nr

legitymującemu(ej)

się

dowodem

, do kwoty ________________________ zł.

_____________________________

wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z tytułu w/w pożyczki.

Pouczenie
Wybrane artykuły ustawy Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami):
Art. 286 par.1 Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Art. 297 par.1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponującej środkami
publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężne, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zmówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

__________________________
Miejscowość i data

____________________________________
czytelny podpis składającego oświadczenie

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela
Nazwisko i imię:

Seria i nr dowodu tożsamości:

Nr PESEL:

Wydany przez:

Adres zamieszkania:
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na powyższe poręczenie jak również poręczenie wekslowe, przez mojego
męża/żonę, spłaty pożyczki udzielonej przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Panu/Pani
___________

_________

__________________________
Miejscowość i data

____________________________________
czytelny podpis współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie Poręczyciela i Współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
objętych tajemnicą bankową
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową, przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka z
siedzibą w Rabce-Zdrój oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu oraz
udostępnianie ich innym podmiotom, w szczególności, Instytucji Zarządzającej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz
organom administracji publicznej, w tym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z Umową
Operacyjną i przepisami prawa, jak też w celach związanych z udzielonym przeze mnie poręczeniem, wykonaniem
umowy pożyczki oraz realizacją Projektu.

................................
miejscowość i data

.....................................
podpis poręczyciela

.....................................................…
podpis współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie Poręczyciela i Współmałżonka Poręczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
Ja, niżej podpisana(y), mając świadomość możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, niniejszym wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych w rozumieniu 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.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w celu wykonywania zadań Pośrednika Finansowego tj.,
Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, z siedzibą 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20F/1 oraz Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej Sp. z o.o., z siedzibą 32-600 Oświęcim ul. Unii Europejskiej 10, powierzonych Umową Operacyjną nr
2/RPMP/2317/2017/V/DIF/010, związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych, w zakresie wynikającym z niniejszego
„Oświadczenia Poręczyciela”, w celu realizacji umowy pożyczki, w szczególności w związku z procesem udzielenia pożyczki,
monitorowania realizacji zawartej w tym celu umowy pożyczki oraz realizacji procesów sprawozdawczości, monitoringu,
ewaluacji, kontroli i audytu, a także zgodności z realizacją polityki rozwoju.

................................
miejscowość i data

.....................................
podpis poręczyciela

.....................................................…
podpis współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie Poręczyciela i Współmałżonka poręczyciela o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną, w szczególności w zakresie
jaki dotyczy poręczyciela i współmałżonka:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka przedstawia podstawowe informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Adresatami klauzuli są:
a) osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki (wnioskodawcy),
b) pożyczkobiorcy będący osobami fizycznymi,
c) osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń udzielanych pożyczek,
d) współmałżonkowie osób wymienionych w ppkt a- c.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej
2/4 00-926 Warszawa, oraz Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący rolę Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z siedzibą
przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków.
3. Administrator - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl
Administrator - Zarząd Województwa Małopolskiego, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań
informacyjno-promocyjnych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach szczegółowych:
a) osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki (wnioskodawcy) i ich współmałżonkowie – rozpatrzenie
wniosku pożyczkowego, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem
czynności polegających na udzielaniu pożyczek w ramach wsparcia, archiwalnym, statystycznym, sprawozdawczym;
b) pożyczkobiorcy będący osobami fizycznymi i ich współmałżonkowie – zawarcie i realizacja umowy pożyczki,
dochodzenie należności, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem
czynności polegających na udzielaniu pożyczek w ramach wsparcia, archiwalnym, statystycznym, sprawozdawczym;
c) osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni zabezpieczeń udzielanych pożyczek i ich
współmałżonkowie – czynności związane z ustanowieniem zabezpieczeń, dochodzenie należności, wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu
pożyczek w ramach wsparcia, archiwalnym, statystycznym, sprawozdawczym.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPMP/2317/2017/VDIF/010 z dnia
14 września 2017 r. -Instrument Finansowy Pożyczka odbywa się na podstawie:

a) osoby fizyczne ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki i ich współmałżonkowie- art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO;
b) pożyczkobiorcy będący osobami fizycznymi, osoby fizyczne udzielające w sposób bezpośredni lub pośredni
zabezpieczeń udzielanych pożyczek oraz współmałżonkowie pożyczkobiorców i osób udzielających zabezpieczeń art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. f, g RODO;
a także:
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz.
Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020.
6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Pośrednikowi Finansowemu Fundacji Rozwoju
Regionu Rabka z siedzibą w Rabce-Zdroju oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego zwanego Menadżerem. Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać powierzone lub podpowierzone do przetwarzania innym podmiotom działającym w imieniu
Administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym i samorządowym na podstawie umów
dotacyjnych lub innych umów wsparcia zawartych z tymi instytucjami przez Administratora, jak również mogą zostać
udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia upływu terminu obowiązywania Umowy Operacyjnej
lub jej rozwiązania, a w przypadkach związanych z udzielaniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie 10
lat od jej udzielenia - w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy. Menadżer może przedłużyć termin
przechowywania dokumentacji.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencje niepodania danych osobowych przez osoby
ubiegające się o zawarcie umowy pożyczki, pożyczkobiorców i ich małżonków wynikają z przepisów prawa, w tym
uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPMP/2317/2017/VDIF/010 z dnia
14 września 2017 r. -Instrument Finansowy Pożyczka.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO),
b) sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co
oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie istnieje możliwość w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji brak będzie możliwości przetwarzania
danych osobowych objętych sprzeciwem. Uprawnienie to podlega ograniczeniu w sytuacji gdy podstawą wykorzystania
danych jest prawie uzasadniony interes Administratora lub innego podmiotu albo interes publiczny lub 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,
f) prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to przysługuje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Uprawnienie to podlega ograniczeniu w sytuacji gdy podstawą
wykorzystania danych jest prawie uzasadniony interes Administratora lub innego podmiotu albo interes publiczny lub
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,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
................................
miejscowość i data

.....................................
podpis poręczyciela

.....................................................…
podpis współmałżonka poręczyciela

Upoważnienie konsumenta

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
1
danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ja,
(imię i nazwisko konsumenta)
niniejszym
upoważniam:

Fundację Rozwoju Regionu Rabka, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 20f/1
(firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji do BIG InfoMonitor S.A)

do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego
77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor
danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego
wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,
przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych
zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Data i podpis Konsumenta
Informacja przeznaczona dla konsumenta
1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:

2. Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail,
lub pisemnie (adres siedziby
Administratora):

Fundacja
Rozwoju Regionu
Rabka

BIG InfoMonitor
S.A.

info@big.pl

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

info@bik.pl

Związek Banków
Polskich

kontakt@zbp.pl

poczta@frrr.pl

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy
ochrony danych, z którym można się
iod@big.pl
iod@bik.pl
iod@zbp.pl
skontaktować poprzez adres poczty
______________
elektronicznej lub pisemnie (adres
siedziby Administratora)
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana
Wierzyciela w celu pozyskania
BIG InfoMonitor, w celu
BIK i ZBP w celu, udostępnienia
dane będą
informacji gospodarczych,
udostępnienia informacji
danych gospodarczych, co
przetwarzane
danych gospodarczych lub
gospodarczych oraz prowadzenia stanowi uzasadniony interes
przez:
weryfikacji wiarygodności
Rejestru Zapytań, co stanowi
Administratora danych, będący
płatniczej na podstawie
uzasadniony interes
podstawa przetwarzania
udzielonego przez Panią/Pana
Administratora danych, będący
Pani/Pana danych osobowych.
podstawą przetwarzania
upoważnienia.
Pani/Pana danych osobowych.
6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać
te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

