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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

w zakresie osiąganych dochodów oraz posiadanego majątku i zobowiązań 

 

Ja niżej podpisany/-na ………………………………………………………………………………………………………………………………………….(Imię / imiona i nazwisko) 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………….., numer telefonu ……………………..………………….. 

legitymujący/a się dokumentem tożsamości w postaci ………………………………………….……………, seria ………. numer ……….………...……. 

posiadający/a numer PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

oświadczam, że uzyskuję dochody z następującego źródła: 

 wynagrodzenie za pracę, z tytułu zatrudnienia w zakładzie pracy: …………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                    (nazwa i adres zakładu pracy) 

 prowadzenia działalności gospodarczej,                                                                                                                                                                   

 prowadzenia działalności gospodarczej, 

 prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

 renty/emerytury, 

 inne …………………………………………………. 

 

w wysokości: ………………………………………………….….. zł  netto; (słownie: …………………..………………………………………………………..zł) 

(należy podać wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) 

 

INFORMACJA O POSIADANYCH RUCHOMOŚCIACH (urządzenia i maszyny, środki transportu) 

rodzaj adres przechowywania rok produkcji aktualna wartość 
rynkowa 

obciążenie/ 
prawa osób trzecich 

     

     

     

, 

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH AKTYWACH (lokaty, fundusze, akcje, itp.) 

rodzaj/ nazwa aktualna wartość obciążenie/ prawa osób trzecich 

   

   

 

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, przyznanych limitów, kart kredytowych, udzielonych poręczeń) 

 nie posiadam zobowiązań  posiadam zobowiązania w kwocie ogółem:     ………..…………….…………… zł 

nazwa 
instytucji 

finansującej 

rodzaj 
zobowiązania 

kwota i waluta 
wg umowy 

aktualna kwota 
pozostająca 

do spłaty 
okres kredytowania 

miesięczna 
rata 

rodzaj zabezpieczenia 

       

       

       

       

       

       

INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

rodzaj  adres nieruchomości nr księgi wieczystej 
aktualna wartość 

rynkowa 
obciążenia 
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Ja niżej podpisany/a: 

 Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 § 1  i § 2 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553,  
z późn. zm.), że informacje podane w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i aktualne. 

   Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że: 
a) Administratorem moich Danych Osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 

Gdańsk, który za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Straganiarskiej 24-27, 80-837 Gdańsk 
powierzył Powiślańsko-Kaszubskiemu Konsorcjum w składzie: Lider - Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą 82-440 
Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3; Partner 1 – Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 
28 A; Partner 2 – Towarzystwo Rozwoju Powiśla z siedzibą 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499, przetwarzanie danych 
osobowych dotyczące zbioru „Wsparcie ze środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej RPO WP 2007-2013”. 

b) Z Administratorami danych mogę się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych (kontakt do powołanych Inspektorów Ochrony Danych: Zarząd 
Województwa Pomorskiego, adres e-mail: iod@pomorskie.eu, Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., adres e-mail: 
iod@pfr.pomorskie.eu).  

c) Moje dane osobowe przetwarzane będą: 

- przed zawarciem Umowy Pożyczki w celu przeprowadzenia merytorycznej i finansowej oceny wniosku o  pożyczkę na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) 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);  

- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę w celu zawarcia Umowy Pożyczki na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i 
c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym miedzy innymi udzielenia i wypłaty pożyczki odbiorcy 
wsparcia w ramach zawartej Umowy Pożyczki, dokonywania rozliczeń finansowych, monitorowania, kontrolowania przebiegu 
realizacji Umowy Pożyczki, dochodzenia wierzytelności, obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia 
sprawozdawczości w zakresie postępu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy Pożyczki wobec organów państwowych, 
samorządowych, Administratora danych, Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z  siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Straganiarskiej 24-27, 80-837 Gdańsk i innych instytucji oraz podmiotów współpracujących z Powiślańsko-Kaszubskim 
Konsorcjum w składzie: Lider - Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3; 
Partner 1 – Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28 A; Partner 2 – Towarzystwo 
Rozwoju Powiśla z siedzibą 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499. 

d) Odbiorcami moich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych 
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z 
którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) w tym Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gdańsku przy ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk oraz Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum w składzie: Lider - Regionalne 
Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl; Partner 1 – 
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28 A, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl; 
Partner 2 – Towarzystwo Rozwoju Powiśla z siedzibą 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499, e-mail: biuro@trpd.pl.  

e) Moje dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia Programu Mikrofinansowania, w  ramach którego zawarłem/am 
Umowę Pożyczki, a po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń).  

f) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

g) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie Moich danych 
osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

h) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia pożyczki. 

i) Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

    Oświadczam, że:   
   Nie pozostaję w związku małżeńskim; 
   Pozostaję w związku małżeńskim, lecz nie pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej należy dołączyć  dokument 
ustanawiający rozdzielność majątkową); 
   Pozostaję w związku małżeńskim oraz pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej (należy wypełnić oświadczenie 
współmałżonka) 
 

Prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem:  

 

 

 

 

……………………………………………………                                        ……………………………………………………………….… 
                       (miejscowość i data)                                                                                                              (czytelny podpis poręczyciela) 
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OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA/KI 
 

Ja niżej podpisany/-na ………………………………………………………………………………………………………………………………………….(Imię / imiona i nazwisko) 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………….., numer telefonu ……………………………………….. 

numer dowodu osobistego …………………………………………… wydany przez………………………………………………………. PESEL: …………………………………. 
 

Oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na poręczenie/zaciągnięcie (niepotrzebne skreślić) pożyczki przez mojego/-ą współmałżonka/-ę: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… (imię i nazwisko) 

i ewentualnego zwrotu pożyczki udzielonej w ramach przewidzianego w ramach Umowy Operacyjnej na uruchomienie i zarządzanie 

Produktem Finansowym Pożyczka Eksportowa/Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu (niepotrzebne skreślić). 

 wyrażam zgodę na ponoszenie skutków finansowych z naszego majątku wspólnego dotyczących ewentualnej spłaty przyznanej pożyczki,  

w tym należnych odsetek oraz kosztów sądowych, postępowania procesowego, egzekucyjnych oraz wszelkich kosztów związanych 

z procedurą windykacyjną pożyczki. 

 zostałem/am poinformowana, że:  

a) Administratorem moich Danych Osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80 -810 
Gdańsk, który za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Straganiarskiej 24-27, 80-837 Gdańsk 
powierzył Powiślańsko-Kaszubskiemu Konsorcjum w składzie: Lider - Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą 82-440 
Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3; Partner 1 – Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28 
A; Partner 2 – Towarzystwo Rozwoju Powiśla z siedzibą 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499, przetwarzanie danych osobowych 
dotyczące zbioru „Wsparcie ze środków powracających z instrumentów inżynierii finansowej RPO WP 2007-2013”. 

b) Z Administratorami danych mogę się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych (kontakt do powołanych Inspektorów  Ochrony Danych: Zarząd 
Województwa Pomorskiego, adres e-mail: iod@pomorskie.eu, Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., adres e-mail: 
iod@pfr.pomorskie.eu).  

c) Moje dane osobowe przetwarzane będą: 

- przed zawarciem Umowy Pożyczki w celu przeprowadzenia merytorycznej i finansowej oceny wniosku o pożyczkę na podstawie art. 
6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os ób 
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);  

- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę w celu zawarcia Umowy Pożyczki na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym miedzy innymi udzielenia i wypłaty pożyczki odbiorcy wsparcia 
w ramach zawartej Umowy Pożyczki, dokonywania rozliczeń finansowych, monitorowania, kontrolowania przebiegu realizacji 
Umowy Pożyczki, dochodzenia wierzytelności, obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentacji, prowadzenia sprawozdawczości 
w zakresie postępu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy Pożyczki wobec organów państwowych, samorządowych, 
Administratora danych, Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27, 80-837 
Gdańsk i innych instytucji oraz podmiotów współpracujących z Powiślańsko-Kaszubskim Konsorcjum w składzie: Lider - Regionalne 
Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3; Partner 1 – Kaszubski Fundusz 
Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28 A; Partner 2 – Towarzystwo Rozwoju Powiśla z siedzibą 82-200 
Malbork, Al. Wojska Polskiego 499. 

d) Odbiorcami moich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych  
 w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności,  
z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) w tym Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku przy ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk oraz Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum w składzie: Lider - Regionalne 
Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl; Partner 1 – 
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28 A, e-mail: biuro@kaszubski-fundusz.pl; Partner 
2 – Towarzystwo Rozwoju Powiśla z siedzibą 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499, e-mail: biuro@trpd.pl.  

e) Moje dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia Programu Mikrofinansowania, w ramach którego zawarłem/am 
Umowę Pożyczki, a po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń).  

f) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo  
do przenoszenia danych. 

g) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie Moich danych 
osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

h) Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia pożyczki. 

i) Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

      

                                                                 

                                                                          ............................................................................ 
                            (czytelny podpis współmałżonka poręczyciela) 
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