KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PORĘCZYCIELA - OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ
JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Imię i nazwisko Uczestnika/czki
Projektu
Imię i nazwisko Poręczyciela
Miejsce zamieszkania Poręczyciela
Numer PESEL Poręczyciela
Numer i seria dowodu osobistego
Poręczyciela
Numer telefonu Poręczyciela
Nazwa jednoosobowej działalności
gospodarczej prowadzonej przez
Poręczyciela
Siedziba jednoosobowej
działalności gospodarczej
prowadzonej przez Poręczyciela
Numer NIP jednoosobowej
działalności gospodarczej
prowadzonej przez Poręczyciela
Oświadczam, że jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą:
a) nie ciążą na mnie zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczą się
w stosunku do mnie żadne postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące
niespłaconych zobowiązań,
b) pozostaję / nie pozostaje1 w związku małżeńskim, w którym posiadam rozdzielność
majątkową / nie posiadam rozdzielności majątkowej 2 z współmałżonkiem.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 8 za składanie fałszywych zeznań oraz art. 297 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 5 za wyłudzanie środków publicznych,
oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
………………….…………..……………………………
(Data i pieczęć Poręczyciela – osoby fizycznej
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą)
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Niepotrzebne wykreślić.
Niepotrzebne wykreślić.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PORĘCZYCIELA
Zgodnie z art. 13 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.119.1), dalej, „RODO”) Państwa dane osobowe
będą przetwarzane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl w celu
realizacji Umowy poręczenia zawartej w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy
nr ……………………………………… o UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO, której przedmiotem jest
przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
w ramach projektu pn. „MŁODZI – SAMODZIELNI”/ w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji
Umowy nr ……………………………………… o UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO, której
przedmiotem jest przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „MŁODZI – SAMODZIELNI” w formie weksla
z poręczeniem wekslowym (aval)3.
Zostałam/em poinformowana/y, że:
 Administratorem moich danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl.
 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: m.litwin@caritas.pl.
 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(wykonywanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora).
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
 podmioty realizujące badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta (Administratora), jak również specjalistyczne firmy,
realizujące na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta
(Administratora) kontrole i audyt w ramach PO WER, podmioty świadczące na rzecz Instytucji
Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych,
 inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
oraz podmioty zewnętrzne uprawnione na podstawie odrębnej umowy o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych.
 operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, radcowie prawni lub adwokaci – w celu dochodzenia
roszczeń.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od końca roku, w którym
nastąpi przedawnienie roszczeń Administratora wynikających z umowy poręczenia/weksla

Niewłaściwe skreślić.
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z poręczeniem wekslowym (aval)4. W przypadku, gdy będzie to konieczne w związku z archiwizacją
dokumentów Projektu opisanego na wstępie, dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
Mam prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie w jakim
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy
poręczenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy poręczenia nie będzie możliwe.

……….…………………………………………………………………………………
(data i podpis Poręczyciela)
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