
                                                                                     
 
 

Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 r. 

 
 

Załącznik nr 02 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

WNIOSKODAWCY, WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY, PORĘCZYCIELA 

(każda z osób oddzielnie wypełnia kwestionariusz osobowy) 

I DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ KWESTIONARIUSZ 

1. PESEL            

 

2. Dane osobowe 
Imię (drugie imię) i 
nazwisko/a 

 

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Seria i nr dowodu 
osobistego 

 Wydany przez 
 
 

Stan cywilny   

Czy istnieje 
wspólność 
majątkowa 
małżeńska 

TAK 
 

 

NIE 
 

 

NIE DOTYCZY 
 

 

3. Dane adresowe, miejsce zamieszkania  

Miejscowość 
 

Ulica i nr  Kod pocztowy __ __ - __ __ __ 

Nr telefonu, e-mail  

4. Dane dodatkowe  

Wykształcenie  

Zawód wykonywany, 
stanowisko 

 

Miejsce pracy, nazwa 
firmy 

 

II OSOBY NA UTRZYMANIU (np. małżonek, dzieci, osoby przysposobione oraz stopień 
pokrewieństwa, rok urodzenia danej osoby) 

1. 

2. 

3.  

4.  
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III DOCHODY (średni miesięczny dochód brutto rodziny z ostatnich 3 miesięcy) 
 Z tytułu 

prowadzonej 
działalności 

gospodarczej 
 

Z tytułu 
wynagrodzenia 

Inne dochody 
Suma kolumn B+C+D 

(Razem) 

A B C D E=B+C+D 

Dochód osoby wypełniającej kwestionariusz 
 

 
  

Dochód żony lub męża 
 

 
  

Dochód innych osób będących we wspólnym 
gospodarstwie 

 
 

  

Suma przychodów (RAZEM) 
 

 
  

IV INFORMACJE MAJĄTKOWE I FINASOWE 
Niniejszym informuję, że jestem właścicielem bądź współwłaścicielem niżej wymienionego majątku:  
1. Posiadane nieruchomości 

Rodzaj, adres nieruchomości 
Udział 

procentowy 
we własności 

Nazwisko 
współwłaściciela 

Rok 
zakupu 

Wartość 
rynkowa 

Obciążenie hipoteki 

 
     

 
     

 
     

2. Maszyny i urządzenia, środki transportu  

Typ maszyny, urządzenia, samochodu  
(nr fabryczny./rejestracyjny.) 

Rok produkcji 
Cena zakupu 

(tys. zł) 
Wartość rynkowa 

Zastaw 
/ przewłaszczenie 
na rzecz………….. 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

3. Jestem właścicielem, współwłaścicielem lub udziałowcem przedsiębiorstwa (prywatnego, spółki cywilnej, spółki z o.o. – 
prosimy  wymienić wszystkie).  

Nazwa Forma własności % kapitału Rodzaj działalności 
Zaciągnięte kredyty,          

gwarancje, poręczenia 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

4. Posiadam lokaty bankowe.  

Nazwa banku w którym jest lokata Wartość lokaty 
Termin 

obowiązywania lokaty 
Istniejące blokady 

lokaty 
Na czyją rzecz są 
blokady lokaty 
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5. Jako osoba prywatna korzystam z pożyczek/kredytów bankowych 

Nazwa i adres Banku I kredyt / pożyczka II kredyt / pożyczka 

Nazwa pożyczkodawcy 
  

Rodzaj kredytu / pożyczki (waluta) 
  

Data pobrania 
  

Ostateczny termin spłaty 
  

Kwota kredytu / pożyczki (waluta) 
  

Aktualne zadłużenie (waluta) 
  

Zabezpieczenie 
  

6. Wysokość miesięcznych zobowiązań w gospodarstwie domowym (proszę podać sumę wydatków na: czynsz, spłatę rat 
kredytowych, c.o., opłat telekomunikacyjnych, energię elektryczną, paliwo … itd.) 

Miesięczne zobowiązania gospodarstwa domowego wynoszą w zł  

V OŚWIADCZENIA 

1. Czy nie był/była Pan/Pani kiedykolwiek w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań bądź zaciągniętych kredytów, 
udzielonych poręczeń? Jeśli tak to prosimy podać przyczyny.  

 

 

2. Czy został(a) Pan/Pani prawomocnie skazany(a) za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 
systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych? Jeśli tak proszę podać szczegóły:  

 

 

3. Zostałam/em poinformowana/ny, że: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca tj. Województwo Zachodniopomorskie 
reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 
34 oraz Ministerstwo Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2/4, które powierzyło przetwarzanie 
danych osobowych w ramach Umowy Operacyjnej 2/RPZP/16418/2019/0/DPE/169 Instrument Finansowy - 
Mikropożyczka, Menadżerowi Funduszu Funduszy tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 00-955, Al. 
Jerozolimskie 7, oraz Pośrednikowi Finansowemu tj. Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w 
Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 8, 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego 
imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail 
abi@wzp.pl.,                         

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa Art. 6 
ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO 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). Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych, 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające 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 ustanawiające 
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przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 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, str.1). 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Instytucja Zarządzająca tj. Województwo Zachodniopomorskie 
reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 
34 oraz Ministerstwo Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2/4, które powierzyło przetwarzanie 
danych osobowych w ramach Umowy Operacyjnej 2/RPZP/16418/2019/0/DPE/169 Instrument Finansowy - 
Mikropożyczka, Menadżerowi Funduszu Funduszy tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 00-955, Al. 
Jerozolimskie 7, oraz Pośrednikowi Finansowemu tj. Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w 
Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 8, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2029, 
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub 
spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało 
brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. Dane 
osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,   

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 
 

                                                          

                                     (własnoręczny podpis osoby składającej 
Kwestionariusz) 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z oświadczeniami pozostałych Poręczycieli, sytuacją finansową Wnioskodawcy (i jego 
przedsiębiorstwa) oraz, że uzgodniłem/am z pozostałymi Poręczycielami sposób spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem 
na wypadek niespłacania pożyczki przez Wnioskodawcę. 

 

   

  (własnoręczny podpis osoby składającej 
Kwestionariusz) 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje udzielone w powyższym kwestionariuszu osobowym są prawdziwe i zgodne ze 
stanem faktycznym. Jednocześnie jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej, cywilno – prawnej za podanie 
nieprawdziwych danych. 

 

   

  (własnoręczny podpis osoby składającej 
Kwestionariusz) 
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4. Ja, niżej podpisana(y) upoważniam do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o 
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, zarówno przed, jak i po wejściu ustawy dnia 9 kwietnia 2010 
r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 ze zmianami). 
Na podstawie przepisu art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876) 
w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 ze zmianami) – w imieniu: własnym (proszę podać imię i nazwisko): 
………………………………………………………………………………………………………………………..  upoważniam Koszalińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich 
dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do 
udzielania kredytów, przekraczającego 500 zł (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 
 
 
 

   

(miejscowość i data)  (własnoręczny podpis osoby składającej 
Kwestionariusz) 

 

  


