………..………..………………..
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
Ja niżej podpisany(a) …………………………. oświadczam, iż posiadam przeciętne
miesięczne wynagrodzenie netto (wymienić skąd, w jakiej wysokości): ………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Wynagrodzenie powyższe nie jest / jest* obciążone z tytułu wyroków sądowych,
administracyjnych lub innych tytułów w kwocie .……………...………....…… zł miesięcznie.
Moje zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki wynosi ………………… zł i ma być
spłacone w terminie do dnia ……………………… Rata miesięczna wynosi …...………… zł.
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w wysokości ………………… zł w ……….…………………
….................................................………… z terminem spłaty do dnia ………………………..
Jestem poręczycielem kredytu/pożyczki w kwocie …………………… zł, którego ostateczny
termin spłaty przypada na dzień …………………………..
Liczba osób będących na moim utrzymaniu ……………...
Stan cywilny ………………………..
Dochód netto na 1 członka mojej rodziny wynosi miesięcznie........................zł (słownie
złotych:........................................................................................................................................)
Posiadam majątek nieruchomy i ruchomy stanowiący własność wspólną / odrębną* i prawa
majątkowe w postaci:
Wyszczególnienie

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Szacunkowa wartość

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

Powyższy majątek nie jest obciążony z tytułu kredytów/pożyczek własnych lub poręczonych
(w innym przypadku prosimy podać niezbędne dane):
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie
informacje są zgodne z prawdą.
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1000
z późn. zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 roku (2016/679).

Przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem tak zebranych danych jest Fundacja Inkubator z siedzibą w Łodzi
90-349, ul. Tymienieckiego 22/24;
b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@inkubator.org.pl;
c) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wniesienia zabezpieczenia
Umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w okresie
realizacji powyższej umowy ;
d) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na
podstawie odrębnych przepisów;
e) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu;
f) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej z art. 13
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) dostępnej na stronie
www.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.
2.

………..…………….………
podpis współmałżonka

* - niepotrzebne skreślić

……….…………………..
podpis poręczyciela

