Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.
Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSOBY FIZYCZNEJ
WNIOSKODAWCY

WSPÓŁMAŁŻONKA

PORĘCZYCIELA

WŁAŚCICIELA

I. DANE OSOBISTE
1. Imię (imiona) i nazwisko
2. Imiona rodziców:
3. Nazwisko rodowe matki
4. Adres zamieszkania
5. Adres korespondencyjny

(wypełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny aniżeli adres zamieszkania)

6. Adres zameldowania:

(wypełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny aniżeli adres zamieszkania)

7. Telefon
9. Dowód osobisty

8. E-mail
Seria i nr

Data ważności

Wydany przez
10. PESEL
11. Stan cywilny

12. Ustrój małżeński

panna/kawaler

zamężna/żonaty

pwdowa/wdowiec

rozwiedziona/rozwiedziony

wspólność majątkowa

rozdzielność majątkowa

nie dotyczy

13. Liczba osób w gospodarstwie domowym
14. Miejsce zatrudnienia

15. Forma zatrudnienia/ źródło dochodu

(np.: umowa o pracę, działalność gospodarcza, najem)

16. Miesięczny dochód netto
zaznaczyć właściwą odpowiedź
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NIP 712-342-17-25, REGON 389459487, KRS 0000911384
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego - 3.500.000PLN.
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II. INFORMACJE FINANSOWE I MAJĄTKOWE
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że dysponuję następującym majątkiem:
A. NIERUCHOMOŚCI
Lp.

Rodzaj i adres nieruchomości

Wartość

Nr KW

Ewentualne obciążenia

Rok produkcji

Ewentualne obciążenia

1.
2.
3.
4.
5.
B. RUCHOMOŚCI (pojazdy/samochody/maszyny/urządzenia)
Lp.

Marka/oznaczenie co do gatunku i tożsamości Wartość

1.
2.
3.
4.
5.
C. PRAWA MAJĄTKOWE (udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe np. akcje, obligacje
– należy podać: nazwę podmiotu, wartość udziałów/akcji)

D. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PŁYNNE (rachunki/lokaty bankowe)
Lp.

Nazwa banku / instytucji finansowej

Wartość

Rodzaj

Ewentualne obciążenia

1.
2.
3.
4.
5.
1.
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II. INFORMACJE FINANSOWE I MAJĄTKOWE
E. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (pożyczki/kredyty/limity kredytowe (pożyczkowe)/debety/karty kredytowe/karty
chargé/leasing/weksel/poręczenia) i inne (np.: alimenty)
Lp.

Nazwa banku
/innej instytucji
finansującej

Rodzaj
Kwota
zobowiązania z umowy

Aktualne
zadłużenie

Rata
miesięczna

Data
Termin
zawarcia całkowitej
umowy
spłaty

Zabezpieczenie

1.
2.
3.
4.
5.
F. POWYŻSZY MAJĄTEK

jest

nie jest objęty wspólnością majątkową małżeńską z

Imię i nazwisko małżonka, PESEL
Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Pana/i majątku?

tak

nie

Czy występuje Pan/i jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego?

tak

nie

Czy posiada Pan/i zaległości podatkowe?

tak

nie

Czy kiedykolwiek ogłaszał/a Pan/i upadłość?

tak

nie

Szczegóły (w przypadku odpowiedzi twierdzącej):

Oświadczam, iż jestem

/nie jestem

wpisany/a do Krajowego Rejestru Dłużników.

Do oświadczenia załączam/okazuję dokumenty finansowe/majątkowe pozwalające określić źródło i wysokość dochodów,
oraz zweryfikować przedstawiony stan.
Stwierdzam, że ww. dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym i zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej
przewidzianej w art. 297 § 1 i 2 Kodeksu Karnego w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.
zaznaczyć właściwą odpowiedź

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

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

miejscowość i data

czytelny podpis

Potwierdzam tożsamość osoby składającej podpis w mojej obecności :
.....................................................................................................
podpis pracownika Funduszu
Art. 297 Kodeksu Karnego:
§ 1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2 Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych z związku z zawarciem umowy
W związku z art. 13 ust. 1 oraz 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) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119,
poz. 1) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
pod adresem ul. Artura Grottgera 2/14, 20-029 Lublin, z którym można kontaktować się:
► Korespondencyjnie: ul. Artura Grottgera 2/14, 20-029 Lublin;
► Mailowo: biuro@lrfr-lubelskie.pl
► Telefonicznie: (81) 470 73 392.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, Katarzynę Żółkiewską-Malicką , z którą można się skontaktować pod adresem
email: iod@zeto.lublin.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
► podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym badania zdolności kredytowej
i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
► realizacji umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
► dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w dokumentacji pożyczkowej, podstawą ich przetwarzania
będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda;
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów
prawa. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej
wycofania;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa).
9. Zgodę można wycofać wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora lub email: iod@zeto.lublin.pl;
10. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z oferty Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., jest
dobrowolne, ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości złożenia wniosku a w konsekwencji brakiem możliwości
podpisania umowy.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
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