
 
 

 

1

Formularz P10/F48 
Wydanie 1 

Informacje o Poręczycielu i współmałżonku* 

I. Dane osobowe Poręczyciela: 

1. Imię i nazwisko Poręczyciela …........................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................... 

3. PESEL, Seria i numer dowodu osobistego: ..………………………………………………………………………… 

4. Telefon: ………………………………………………………………………………………………….......................... 

5. Wykształcenie: ………………………………….., Kierunek/ zawód: ………………………………………………….. 

6. Stan cywilny: …………………………, Ilość osób we wspólnym gospodarstwie: ………………………………….. 

7. Zatrudnienie lub inne źródło dochodu Poręczyciela: 

.................................................................................................................................................................................. 

Oświadczam, że byłem/am / nie byłem/am* karany/a sądownie i jest / nie jest* w stosunku do mnie toczone 
postępowanie sądowe, nakazowe.  
 

……………………………………………… 

/data i podpis Poręczyciela/ 

Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela 

II. Dane osobowe współmałżonka: 

1. Imię i nazwisko Współmałżonka: ........................................................................................................................ 

2. Adres zamieszkania: ........................................................................................................................................... 

3. PESEL, Seria i numer dowodu osobistego: ..…………………………………………………………………………… 

4. Telefon: ………………………………………………………………………………………………….......................... 

5. Wykształcenie: ………………………………….., Kierunek/ zawód: ………………………………………………….. 

6. Oświadczam, że: 

a) Jestem/nie jestem zatrudniony/a w ........................................................................................................ 

b) Moje miesięczne wynagrodzenie wynosi brutto/netto* ............................................................................ 

c) Oświadczam, że byłem/am / nie byłem/am* karany/a sądownie i jest / nie jest* w stosunku do mnie toczone 
postępowanie sądowe, nakazowe.  

d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na poręczenia przez mojego współmałżonka na warunkach określonych 
we wniosku. 

 

……………………………………………… 

/data i podpis współmałżonka Poręczyciela/ 

Oświadczenie o zobowiązaniach finansowych i posiadanym majątku Poręczyciela i współmałżonka* 

1. Oświadczamy, że stosunki majątkowe małżeńskie są uregulowane na zasadach: 

□ ustawowej wspólności majątkowej       □ rozdzielności majątkowej       □ inne ……………….............................. 

2. Zobowiązania (w tym pożyczki, kredyty, poręczone weksle, poręczenia cywilne udzielone przez Poręczyciela / 
Współmałżonka i innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym): 

Lp. Nazwa 
wierzyciela 

Rodzaj 
wierzytelności 

Kwota 
zadłużenia 

Termin 
spłaty 

Miesięczna 
rata 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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3. Posiadam/Nie posiadam zobowiązania z tytułu obowiązku alimentacyjnego, którego wielkość wynosi: 
miesięcznie …………………………………..złotych. 

4. Informacje o posiadanym majątku, wchodzącym w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiący 
majątek osobisty: 

a) nieruchomości  

Lp. Rodzaj i adres Wartość  Obciążenia 

1.    

2.    

3.    

b) ruchomości, lokaty, papiery wartościowe i inne:  

Lp. Rodzaj i adres Wartość  Obciążenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej  
z art.297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553). 

 

...............................................                                       ......................................................................... 

data i podpis Poręczyciela                                         data i podpis współmałżonka  Poręczyciela  

* niepotrzebne skreślić 
WYPEŁNIA PORĘCZYCIEL ORAZ WSPÓŁMAŁŻONEK 
Oświadczam że: 
1. Poza zobowiązaniami i obciążeniami ujawnionymi powyżej, nie ciążą na mnie istotne zobowiązania lub obciążenia na 

rzecz jakichkolwiek osób. 
2. Nie zalegam z wykonywaniem zobowiązań na rzecz jakichkolwiek osób, nie zalegam również z płaceniem podatków, 

składek ZUS/KRUS oraz innych obciążeń publicznoprawnych, płaceniem alimentów, ani też spłatą kredytu bankowego. 
3. Znam warunki Umowy Pożyczki i Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wynikające z nich obowiązki Poręczyciela. 
4. Dane podane w niniejszym Oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 
5. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych danych pozostałym Poręczycielom. 
6. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Biłgorajskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w celu wywiązania się z umowy oraz wyrażam zgodę na korzystanie z nich w celach 
marketingowych i promocyjnych Funduszu, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, ze podanie przeze mnie danych jest 
dobrowolne, i że przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz ich poprawienia. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.          
i Punkty Obsługi Klienta BARR S.A. oraz przekazywanie danych i  informacji zawartych w we wniosku o udzielnie 
pożyczki oraz jego załącznikach na potrzeby procedury udzielenia pożyczki, a także przekazywanie tych danych                 
i informacji instytucjom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania kontroli z zakresu 
prawidłowości realizacji celów i zadań Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. określonych w Regulaminie Funduszu 
Pożyczkowego BARR S.A. 

 
Data ……………………… 
Podpis Poręczyciela ………..………………………. Podpis współmałżonka …………………………………… 
WYPEŁNIA WSPÓŁMAŁŻONEK PORĘCZYCIELA 
Oświadczam że: 
1. Wyrażam zgodę na poręczenie przez mego współmałżonka pożyczki z Funduszu Pożyczkowego  

BARR S.A. do wysokości 150% kwoty pożyczki, tj. kwoty ………………………… zł  
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wyrażam zgodę na poręczenie weksla in blanco przez mojego współmałżonka tytułem zabezpieczenia pożyczki. 
 

Data ……………………… 
Podpis współmałżonka Poręczyciela ……………………………………………………………………………….. 
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Klauzula informacyjna 
 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana 
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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, zwane dalej „RODO”): 
1. Administrator danych osobowych. 

 Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa – co do danych osobowych 
przetwarzanych w ramach Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych w związku z realizacją Strategii inwestycyjnej 
„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” oraz 

 Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj - co do danych osobowych 
przetwarzanych w ramach Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych i w inny sposób w związku z wykonaniem Umowy 
Pożyczki. 

2. Inspektor Ochrony Danych. 
BGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych pod adresem e -mail: iod@bgk.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej.  
BARR S.A. nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych należy kierować na 
adres e -mail: biuro@barr.org.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazanej w ustępie 1 powyżej.  

3. Cele i podstawy przetwarzania. 
Administratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane: 
 w celu wprowadzenia do Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych, 
 w celu zawarcia umowy pożyczki na podstawie Pani/Pana wniosku o przyznanie pożyczki; 
 w celu realizacji zawartej umowy pożyczki; 
 w celu oceny ryzyka kredytowego; 
 w celach archiwalnych (dowodowych); 
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, 
 w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług BARR S.A., na co BARR S.A. pobierze 

stosowną zgodę; 
4. Prawo do sprzeciwu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku 
do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem danych i złożyć pisemny wniosek. 

5. Okres przechowywania danych. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do upływu 10 lat od 
zakończenia okresu trwania Pani/Pana zobowiązania. 

6. Odbiorcy danych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi Administrator współpracuje przy realizacji procedur 
wynikających z zawartej pomiędzy BARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowy operacyjnej oraz zawartej 
umowy inwestycyjnej przez Panią/Pana z BARR S.A., m. in. w szczególności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 
ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, jak również do systemu Pbaza firmy Anbud. 
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp Punkty Obsługi Klienta, z którymi współpracuje BARR S.A. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 prawo przenoszenia danych; 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. BARR S.A. informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z umowy inwestycyjnej i warunkiem 
zawarcia umowy pożyczki.  

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną BARR S.A.  
 

 
 
 
………………………………….. ……………………………………….. 
(data) (podpis/podpisy) 

 
 


