OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia MRPIPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,

ja niżej podpisana/y:
Imię i nazwisko

Dokument potwierdzający tożsamość:

PESEL

dowód osobisty
paszport

ulica/miejscowość, nr domu i lokalu, kod pocztowy, poczta

Adres
zameldowania
Adres
zamieszkania

ulica/miejscowość, nr domu i lokalu, kod pocztowy, poczta

Seria i nr: ………………………………….
Wydany przez:
…………………………………………………

ulica/miejscowość, nr domu i lokalu, kod pocztowy, poczta

Adres do
korespondencji

Data ważności: ….……………………..
w celu zawarcia umowy poręczenia do umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla
bezrobotnego Pani/Pana……………………………………………………………..………………………………....................................................................... oświadczam, że :
I. OSIĄGAM DOCHODY Z TYTUŁU:
1. zatrudnienia: TAK

NIE

, na postawie umowy o pracę zawartej na czas:

nieokreślony od dnia …………………………………..
określony od dnia ……………………………….. do dnia ……………………………….
w …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa pracodawcy i adres zakładu pracy)

na stanowisku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy wynosi: ………………… zł brutto, …..………..…….. zł netto.
Jestem , nie jestem
2. emerytury: TAK

w okresie wypowiedzenia, zakład pracy jest nie jest

NIE

w stanie likwidacji lub upadłości.

, przyznanej od dnia …………………………., która wynosi ………………. zł brutto, ….……..……..

zł netto miesięcznie.
3. renty: TAK

NIE

, przyznanej na stałe

, czas określony

od dnia ……………………….. do dnia ………………………,

która wynosi ……………………… zł brutto, ……………………… zł netto miesięcznie.
4. prowadzonej działalności gospodarczej: TAK

NIE

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres firmy, NIP, REGON)

z której średni miesięczny dochód (średnia za 3 ostatnie miesiące) wynosi ………………. zł brutto, ….……..…….. zł netto.
Firma jest

, nie jest

w stanie likwidacji lub upadłości.

Posiadam

, nie posiadam

5. innych źródeł dochodu: TAK

zadłużenia wobec ZUS lub urzędu skarbowego.
NIE

Źródło dochodu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kwota dochodu brutto ……………………. zł, netto ……………………. miesięcznie.
II. Posiadam

, nie posiadam

………………………………………….………

aktualnie zobowiązania finansowe. Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi

zł.
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III. Jestem

, nie jestem

obciążony/a sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Oprócz w/w danych wymaganych dla poręczyciela i wskazanych w § 10 ust. 3 w/w rozporządzenia, na podstawie art.
6 ust. 1 lit a 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 (dalej jako RODO) WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY1 na
przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu dodatkowych poniższych danych :
IV. Nr telefonu kontaktowego : ……………………………….………………………………………….…………… V. Nazwisko rodowe :……………………………………………..…………….
VI. Stan cywilny oświadczającego:
VII. Pozostaję

, nie pozostaję

wolny/wolna

mężatka/żonaty

we wspólności majątkowej małżeńskiej.

VIII. Małżonek osiąga dochód z tytułu2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IX. Jestem

, nie jestem

- stroną ani też poręczycielem umów o jednorazowe środki na podjęcie działalności

gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Zgodę na przetwarzanie danych oraz ich prawdziwość potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności
karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.
Data złożenia oświadczenia

Czytelny podpis poręczyciela

Mając na uwadze złożone oświadczenie, Powiatowy Urząd Pracy informuję co następuje :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10,
59-700 Bolesławiec.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie o jakim mówi § 10 ust. 3 rozporządzenia MRPIPS z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania
środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także na podstawie wyrażonej zgody w celu realizacji zadania wynikającego z
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podst. art. 46 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w związku z zawarciem umowy poręczenia do umowy o dofinansowanie podjęcia
działalności gospodarczej przez bezrobotnego dla którego jest Pan/Pani poręczycielem.
3. Podanie przez poręczyciela danych osobowych w tym danych określonych w pkt I,II,III jest obowiązkowe i wynika z przepisów
prawa, zaś danych określonych w pkt. od IV do IX jest dobrowolne i służy ocenie możliwości bycia poręczycielem i tym samym
zawarciu umowy poręczenia do umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku odmowy wyrażenia
zgody PUP może odmówić podpisania umowy poręczenia, a co za tym idzie powstanie konieczność zmiany formy poręczenia przez
bezrobotnego lub przedstawienie innego poręczyciela.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim
obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, a następnie w terminie do 6 m-cy po upływie tego okresu
zostaną usunięte.
6. Ma Pan/ Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych o których mowa w pkt. IV do IX w każdym czasie. Wycofanie
zgody wystarczy złożyć na piśmie, do biura podawczego PUP w Bolesławcu. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania
danych wykonywaną przed jej złożeniem.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich w rozumieniu RODO.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pup.boleslawiec.pl, tel. 75 7326601 wew. 119.

………………………………………………………
Data i podpis poręczyciela

1
2

Nie właściwe skreślić. W przypadku nie wyrażenia zgody proszę nie uzupełniać danych w pkt IV-IX.
Wpisać tylko tytuł np. : umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie dz. gosp., emerytura/renta itp. Nie jest wymagane podanie wysokości dochodu małżonka.

Strona 2 z 2

