Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (IV)”
Realizowany w ramach Osi priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Załącznik Nr 3
do Wniosku o przyznanie
Bonu na zasiedlenie

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
Ja niżej podpisany (a) ..........................................................................................................................................
urodzony (a) dnia ................................................................................................................................................
zamieszkały(a) ...................................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania)

województwo.............................................................................................................................................
legitymujący (a) się dowodem osobistym * serii ................................. nr .....................................................
wydanym przez ..........................................................................................................................................
dnia ......................................................, PESEL: .......................................................................................
Świadomy (a) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy:
I.

Oświadczam, że uzyskuję dochód z tytułu**:
1) Zatrudnienia w: ………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
(pełna nazwa firmy i adres)

Umowa zawarta jest:***
 na czas nieokreślony od dnia …………………………………………………………………………………….………………………………
 na czas określony od dnia ……………………………………………………… do dnia…………………………………………………….
Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy wynosi ……………………………………………………
(słownie………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….)
2)

Pobierania emerytury/renty: ***
 przyznanej na stałe
 przyznanej na czas określony od dnia ………………………….………… do dnia………….……………………………………
Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3 miesięcy wynosi ........................................
(słownie ……………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………)

3)

Prowadzenia działalności gospodarczej od dnia …………………………………………………..………………………………….
Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto z roku ubiegłego wynosi ...............................................
(słownie ……….………………………………………………………………………………………………………………………….………………)
Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej: ……………………………………………………………………………
Sposób opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej: ……………………………………………………………..
NIP …………………………………………….…………………………….., REGON ……………………………………………….………………

Prowadzona działalność ***:
 nie jest w stanie likwidacji lub upadłości
 jest w stanie likwidacji lub upadłości

4)

Prowadzenia działalności rolniczej od dnia ………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto z roku ubiegłego wynosi …………………................…………..
(słownie …….………………………………………….…………………………………………………………………………………………………)

II.

Oświadczam, że:
1)
2)

posiadam zajęcia egzekucyjne (należy wpisać TAK lub NIE)
posiadam zadłużenia w bankach i innych instytucjach (należy wpisać TAK lub NIE)
w przypadku posiadania zadłużenia:
Posiadam zobowiązanie w wysokości ………………………..………………… z tytułu …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
miesięczna rata wynosi ……………………………………….., termin spłaty zadłużenia ………………………………………….

III.

3)

Posiadam zaległości wobec ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego lub wobec innych instytucji (należy wpisać
TAK lub NIE)

4)

Poręczałem(am) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach umowy cywilnoprawne, które nie wygasły
(należy wpisać TAK lub NIE)

5)

Jestem już poręczycielem z tytułu innych umów poręczenia (należy wpisać TAK lub NIE)

Stan cywilny:***
 Kawaler/panna
 Wdowiec/wdowa
 Żonaty/zamężna***:
 rozdzielność majątkowa ze współmałżonkiem
 wspólność majątkowa ze współmałżonkiem
* wypełnić w przypadku braku numeru PESEL
** wypełnić właściwe
*** zaznaczyć właściwe

........................................
(miejscowość, data)

....................................................
(czytelny podpis poręczyciela)

...........................................
(miejscowość, dnia)

.............................................................
(imiona i nazwiska)
.............................................................
(adres)
.............................................................
(PESEL)

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja...................................................................................................................................................................................
(czytelnie imiona i nazwisko)

w związku ze złożeniem Wniosku o przyznanie Bonu na zasiedlenie na zasadach określonych w art. 66 n ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn.
zmianami)
przez Pana/Panią..........................................................................................................................................................
(czytelnie imiona i nazwisko)

oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku ze wskazanym wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016 r.)
...........................................................................
(czytelny podpis poręczyciela)

2. przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia:
1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie w Łosicach
z siedzibą w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, e-mail:walo@praca.gov.pl, tel. (83) 357 19 67
jest: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.
2) Na mocy art. 37 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
- Pana Daniela Koguciuka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach. Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną wysyłając
wiadomość pod adres e-mail: inspektor@cbi24.pl lub kierując korespondencję pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3) Moje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia w celu realizacji
złożonego przez ww. Wnioskodawcę Wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie i umowy o przyznanie
środków Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową/działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.),
ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa, przepisów wykonawczych do tych ustaw.
4) Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 moje dane mogą być
przekazywane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz

podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzana danych osobowych m. in.
firma SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie.

6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały
zebrane wskazanych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne, ale nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji,
tj. od 2 do 50 lat.

7) W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami
prawa przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym"),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) 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,
oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
8) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.
9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. Wniosku,
i/lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
10) Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

