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I. Dane wnioskodawcy 

1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Adres zameldowania   

PESEL   

Seria i numer dowodu 
osobistego 

  

 

2. Stan prawno-majątkowy (Proszę zaznaczyć jedno właściwe pole) 

Stan wolny ☐ 

Ustawowa wspólność 
majątkowa 

☐ 

Rozdzielność majątkowa ☐ 

W separacji ☐ 

 

3. Łączna liczba osób pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym 

Podaj łączną liczbę   

 

4. Posiadane nieruchomości  
(Proszę wypełnić lub dołączyć w formie załącznika, lub wybrać “brak”) 

☐ BRAK 

Rodzaj Adres Nr KW  Rok zakupu 
Wartość 
rynkowa 

Obciążenie 
hipoteki (kwota + 

wierzyciel) 

            

            

            

 

5. Posiadane pojazdy / maszyny / urządzenia  
(Proszę wypełnić lub dołączyć w formie załącznika, lub wybrać “brak”) 

☐ BRAK 

Typ, Marka, model, Rok produkcji 
Przybliżona wartość 

rynkowa 
Obciążenia (zastaw, 

przewłaszczenie) 
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6. Inny posiadany majątek o znacznej wartości (Przedmioty o wartości powyżej 5000 zł) 

Typ, Marka, model, Rok produkcji 
Przybliżona wartość 

rynkowa 
Obciążenia (zastaw, 

przewłaszczenie) 

        

        

        

 

7. Źródła dochodów i ich wysokość 

Nazwa pracodawcy i adres Rodzaj umowy Data zatrudnienia Dochód miesięczny brutto 

         

         

         

 

8. Posiadane rachunki i lokaty bankowe 

Nazwa banku 
Data założenia 
rachunku/lokaty 

Aktualny stan na rachunku 
Blokada / cesja na rzecz, 

do kiedy 

          

          

          

 

9. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 

Nazwa banku / 
pożyczkodawcy 

Okres obowiązywania Aktualna kwota zadłużenia 
Zabezpieczenie (weksel / 

hipoteka itp.) 

        

        

        

 

10. Zobowiązania warunkowe i udzielone poręczenia  
(Jeśli tak, proszę wypełnić poniżej) 

☐ TAK ☐ NIE 

Wierzyciel Data wygaśnięcia 
Aktualna kwota 

zobowiązania / poręczenia 
Przedmiot zobowiązania 

/ poręczenia 
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Miejscowość i data Czytelny podpis Wnioskodawcy 

Miejscowość i data Czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy 

 

II. Dane współmałżonka* 

* Nie dotyczy stanu wolnego i rozdzielności majątkowej 
 

11. Dane osobowe 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Adres zameldowania   

PESEL   

Seria i numer dowodu 
osobistego 

  

 

12. Źródła dochodów i ich wysokość 

Nazwa pracodawcy i adres Rodzaj umowy Data zatrudnienia Dochód miesięczny brutto 

         

         

         

 
 
Oświadczenia i zgody. 
Niniejszym oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe, co potwierdzam niniejszym własnoręcznym 
podpisem. 
 
*Należy zaznaczyć TAK – zgoda wymagana 

*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która jest konieczna do realizacji usługi 
świadczonej przez administratora. 

☐ TAK ☐ NIE 

*Zgoda obsługowa na kanały elektroniczne, która pozwala na kontakt ze strony 
administratora przy wykorzystaniu e-mail lub sms, w sprawie zawartej umowy. 

☐ TAK ☐ NIE 

Zgoda marketingowa w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia, która pozwala na 
przedstawienie oferty na usługi świadczone przez administratora. (udzielanie gwarancji w 
ramach umów jednostkowych bez zawarcia umowy o limit) 

☐ TAK ☐ NIE 

Zgoda na świadczenie usług  drogą elektroniczną,  która pozwala przesłać ofertę e-
mailem  lub sms. Daje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość. 

☐ TAK ☐ NIE 

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem połączeń 
głosowych, która pozwala przedstawić ofertę w rozmowie telefonicznej. 

☐ TAK ☐ NIE 
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Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Kupiecka 
32 B, 65-058 Zielona Góra Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail lfpk@lfpk.pl 

 

Przetwarzanie danych 

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 

 marketingu i świadczenia usług własnych administratora, a także w celu dochodzenia ewentualnych 
roszczeń, dla celów analitycznych, statystycznych, archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność przetwarzania   do   realizacji   prawnie   uzasadnionego   interesu   administratora;   
uzasadnionym   interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o usługach oferowanych 
przez administratora; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem administratora lub po 
rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych 
osobowych; do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe 
pozyskane w przyszłości, 

 wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących udzielonego poręczenia  

Podanie danych osobowych w związku z pośrednictwem ubezpieczeniowym i świadczeniem usług przez 
administratora jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka 
poręczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy poręczenia. Podanie danych 
osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy poręczenia 
lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy poręczenia. 
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu, jeżeli zgłosi Pani/Pan 
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

 

Przekazywanie danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych 
danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione LFPK Sp. z o.o.-
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej 
Górze. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, 
agencjom marketingowym, czy też agentom administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

 

mailto:biuro@fripww.pl
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Pani / Pana prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, 
tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 
administratorowi. 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. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych na potrzeby marketingu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać  w każdym  czasie w oddziale 
lub wysyłając e-mail  lfpk@lfpk.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 


