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…………………………………., dnia ........................... r. 
 (miejscowość i data) 

 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

  

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i kompletnego wypełnienia każdej z 

rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów 

i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 

 
 
Imię _______________________________ Nazwisko_______________________________________________ 

Rodzaj dokumentu tożsamości:   [  ] dowód osobisty  [  ] paszport  [  ] karta stałego pobytu  

Seria i numer dokumentu tożsamości __________________________________ Pesel ____________________ 

Data ważności dokumentu tożsamości [DD, MM, RRRR] ____________________________________________ 

Stan Cywilny  [  ] w związku małżeńskim,  [  ] panna/kawaler [  ] rozwiedziony (a)/w separacji 

  [  ] wdowiec/wdowa 

Oświadczam, że stosunki majątkowe małżeństwa są uregulowane na zasadach:  

[  ] ustawowej wspólności majątkowej,   [  ] rozdzielności majątkowej,  [  ] inne,  [  ] nie dotyczy 

Osoby pozostające na utrzymaniu, w tym osoby względem, których na składającym oświadczenie ciąży obowiązek 

alimentacyjny lub istnieje zobowiązanie do dostarczenia środków utrzymania;  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej 

i/lub stanowiące mój majątek osobisty: 

1) Nieruchomości (nieruchomość gruntowa, gruntowa zabudowana (rodzaj budynku), nieruchomość lokalowa)  
Lp. Rodzaj Adres Nr księgi wieczystej  Wartość Obciążenia Podmiot na rzecz 

którego dokonano 

obciążenia 

1       

2       

3       

4       

5       

2) Ruchomości, lokaty, papiery wartościowe, akcje i udziały, inne o wartości 10.000 zł:  

Lp. Rodzaj Opis (marka, model, rok 

produkcji, seria, inne) 

Wartość Obciążenia Podmiot na rzecz którego 

dokonano obciążenia 
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1      

2      

3      

4      

5      

3) środki pieniężne i wykaz rachunków bankowych: 

- rachunek bankowy nr ______________________________ prowadzony przez _____________________   

, w walucie polskiej, na którym znajdują się środki pieniężne, według staniu na dzień złożenia niniejszego 

oświadczenia, w wysokości ________________________________. 

- rachunek bankowy nr _______________________ prowadzony przez bank ________________________, 

w walucie obcej/rodzaj waluty ___________, na którym znajdują się środki pieniężne, według staniu na 

dzień złożenia niniejszego oświadczenia, w wysokości_ ________________________________ 

4) Przysługujące wierzytelności (nazwy dłużników, wartości należności, terminy wymagalności): 

Lp.  Nazwa dłużnika Wartość należności Termin 
wymagalności 

1    

2    

3    

4    

5    

5) Zobowiązania, w tym kredyty, pożyczki, poręczone weksle, poręczenia cywilne udzielone przez 

Pożyczkobiorcę/ Współmałżonka: 

Lp. Nazwa 
wierzyciela 

Rodzaj zobowiązania Wartość 
zobowiązania 

Aktualne saldo zadłużenia 
(kredyt, pożyczka) 

Termin 
spłaty  

Prawne 
zabezpieczenie 

1       

2       

3       

4       

5       

6) Wymagalne lub będące przedmiotem odroczenia spłaty lub ugody zobowiązania publicznoprawne, w 

szczególności z tytułu podatków, należności celnych, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i inne: 

Lp. Rodzaj zobowiązania Oznaczenie organu Kwota zobowiązania Termin spłaty  Prawne zabezpieczenie 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Źródła dochodów, w tym dochody z tytułu: 
 

1) Zatrudnienia 

Nazwa instytucji __________________________________, stanowisko ______________________, rodzaj 

umowy (umowa zlecenia, o dzieło, o pracę, na czas określony albo nieokreślony). Średniomiesięczny dochód 

netto z ostatniego roku kalendarzowego ___________________________________________. 

2) Prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym w ramach spółki cywilnej (nazwa i 

przedmiot działalności) ____________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

Przychód w ubiegłym roku _____________________________________, dochód w ubiegłym roku 

___________________________z ostatniego roku kalendarzowego.  

3) Zarządzania działalnością gospodarczą lub bycia przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności 



 

Strona 3 z 7 
 

(nazwa i przedmiot działalności) _________________________________. Dochód w ubiegłym roku 

_______________________________.  

4) Dochody z posiadanego majątku: 

Lp.  Tytuł  Dochód z ostatniego roku  

   

   

   

   

5) Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot 

uzyskiwanych w ostatnim roku  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

 
W spółkach handlowych:    

1. jestem członkiem zarządu __________________________ nazwa i siedziba spółki ____________________ 

2. jestem członkiem rady nadzorczej _____________ nazwa i siedziba spółki __________________________ 

3. jestem członkiem komisji rewizyjnej ____________ nazwa i siedziba spółki __________________________ 

z tego tytułu osiągnięty dochód w roku ubiegłym _______________________________ 

W spółdzielniach:    

1. jestem członkiem zarządu ______________ nazwa i siedziba spółdzielni ___________________________ 

2. jestem członkiem rady nadzorczej ____________ nazwa i siedziba spółdzielni _______________________ 

3. jestem członkiem komisji rewizyjnej _         nazwa i siedziba spółdzielni _______________________ 

z tego tytułu osiągnięty dochód w roku ubiegłym _______________________________ 

W fundacji prowadzącej działalność gospodarczą: 

1. jestem członkiem zarządu ____________________nazwa i siedziba fundacji ____________________ 

2. jestem członkiem rady nadzorczej/rady fundacji ___________nazwa i siedziba fundacji 

__________________________ 

3. jestem członkiem komisji rewizyjnej __________ nazwa i siedziba fundacji __________________________ 

z tego tytułu osiągnięty dochód w roku ubiegłym _______________________________ 

W stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą: 

1. jestem członkiem zarządu _________________ nazwa i siedziba stowarzyszenia____________________ 

2. jestem członkiem komisji rewizyjnej ________nazwa i siedziba stowarzyszenia 

__________________________ 

z tego tytułu osiągnięty dochód w roku ubiegłym _______________________________ 

 
 
Wykaz toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, w tym postępowań egzekucyjnych, postepowań 

dotyczących zobowiązań podatkowych, postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych: 

Lp. Rodzaj Organ przed, którym toczy Sygnatura sprawy Krótki opis przedmiotu postepowania 
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postępowania się postępowanie 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 

    

OŚWIADCZENIA 
1. Potwierdzam prawdziwość informacji podanych w niniejszym oświadczeniu własnoręcznym podpisem. 
2. Oświadczam, że: 
 

1) przekazane przeze mnie dokumenty lub informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 
2) jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej w szczególności z art. 233 § 1 oraz art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
 

3. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy 
ul. Nowy Świat 6/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS: 0000037957, NIP: 
5260300204, REGON 0067464107 (zwaną dalej „ARP”) oraz ARP Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy 
Świat 6/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000788461, NIP: 
7010931695, REGON 383240977 (zwaną dalej „ARPL”) wskazanych we wniosku o zawarcie umowy danych osobowych, danych 
osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach oraz wszelkich informacji przekazanych w związku ze złożeniem niniejszego 
wniosku:  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zbadania kondycji finansowej oraz rozpatrzenia 

wniosku, zawarcia i wykonania umowy. Niniejsza zgoda jest dobrowolna, jednakże jej nieudzielenie wiąże się z 

uniemożliwieniem oceny kondycji finansowej, a w konsekwencji rozpatrzeniem wniosku, a także zawarciem i wykonaniem 

umowy . Brak zgody Wnioskodawcy może powodować odmowną decyzję dotyczącą wniosku. Jednocześnie 

Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa. 

 
 WYRAŻAM ZGODĘ                                                                 NIE 
WYRAŻAM ZGODY 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług swoich oraz podmiotów 

grupy kapitałowej ARP (tj. przesłania informacji handlowych i marketingowych) za pośrednictwem telefonu oraz/lub e-

mail. Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte 

na przepisach prawa. 

 
 WYRAŻAM ZGODĘ                                                                  NIE 
WYRAŻAM ZGODY 

 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
Administrator danych: 
Administratorem danych osobowych są podmioty z grupy kapitałowej ARP (współadministratorzy). Grupę kapitałową ARP (dalej 
„grupa ARP”) tworzą spółki: 

A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957, NIP: 5260300204, REGON 
0067464107 (dalej „ARP” lub „Spółka”) 

B. ARP Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788461, NIP: 7010931695, REGON 383240977 (dalej 
„ARPL” lub „Spółka”)) 

 
Podmioty wchodzące w skład grupy ARP informują, że wobec pozyskania przez podmioty z grupy ARP od Państwa danych 
osobowych w rozumieniu 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 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), podmioty z grupy ARP stały się i pozostają 
administratorem tak pozyskanych danych osobowych. 
 
Podmioty wchodzące w skład grupy ARP wspólnie postanowiły wdrażać i utrzymywać środki zapewniające bezpieczeństwo i 
poufność pozyskanych danych osobowych. W sprawach związanych z danymi osobowymi, podmiotem zajmującym się kwestią 
ochrony danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Niezależnie od tego, właściciel danych osobowych może 
wykonywać swoje prawa, wynikające z RODO (i wskazane poniżej) wobec każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy ARP.  
 
Dane kontaktowe: 
Z ARP Leasing Sp. z o.o. można się skontaktować: 

 telefonicznie - nr telefonu: +48 22 583 84 26,  

 poprzez adres e-mail: kontakt@arpleasing.pl 

 pisemnie na adres siedziby administratora 
 
Z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. można się skontaktować: 

 telefonicznie - nr telefonu: +48 22 695 36 00, 

 poprzez adres e-mail: poczta@arp.pl 

 pisemnie na adres siedziby administratora 
 
 
ARP S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 

 pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ARP, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa 

 poprzez adres e-mail:  iod@arp.pl 
 
Cel i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Administrator przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z obsługą Państwa zapytania skierowanego za pomocą 
dedykowanego wniosku  oraz dostarczonych dokumentach. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są: 

1. w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym oceny zdolności finansowych 
– na czas ofertowania i negocjacji warunków umowy; w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy 
– w terminie do 12 miesięcy od wydania decyzji negatywnej przez Spółkę. Dane przetwarzane są także w celu prowadzenia 
korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i osoby przez niego 
zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofercie, procesu zawierania umowy, udzielania odpowiedzi na 
zapytania; 

2. w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy; Dane osobowe przetwarzane są 
także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta 
Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania w 
tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę, rozpatrywania skarg na jakość 
świadczonych usług, prowadzenia windykacji itp. Dane będą również przetwarzane w celu zapewnienia możliwości 
korzystania z Portalu Klienta, dostępnego pod adresem www.arp-tarcza.pl i jego funkcjonalności dla użytkowników. 

3. w celu obciążenia Wnioskodawcy kosztami ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia przedmiotu umowy i likwidacji szkody, 
zgodnie z umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - na czas realizacji umowy i likwidacji szkody; 

4. na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia 
tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;   

5. w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem ARPL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
– w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z umową; 

6. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – podatkowych, sprawozdawczych oraz związanych z 
zapobieganiem oszustwom a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust.1 
lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków. W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako 
instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. 
Jednocześnie Spółka pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy, a także ustalenia 
beneficjenta rzeczywistego Wnioskodawcy oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko 
polityczne (PEP). 

7. w celu marketingu własnych produktów lub usług podmiotów z grupy ARP, co jest prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Wnioskodawcę; 

8. w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług podmiotów z grupy 
ARP (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Wnioskodawcę zgody; 

9. w celach uzasadnionych wymogami Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
podmiotów z grupy ARP jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak brak podania danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych do 
przetwarzania w celach marketingowych jest dobrowolne.  
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Okres przetwarzania: 
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec 
powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany powyżej lub dłuższy z następujących terminów: 

 przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych 
albo 

 przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 
 
Odbiorcy danych: 
Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem m.in. podmiotom świadczącym 
usługi ubezpieczeniowe i pośredniczące w tym, brokerom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w modelu 
chmurowym, audytorom, doradcom. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które są uprawnione do 
uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią 
Europejską.  
 
Informacje dotyczące profilowania: 
Podmioty z grupy ARP nie przetwarzają danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować ́zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 
 
Prawa Wnioskodawcy: 
Administrator informuje, że Wnioskodawcy przysługuje: 

1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z ARPL lub ARP na wskazany w niniejszej informacji adres e-
mail;  

2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie; 
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli: 

a) Wnioskodawca cofnął zgodę na ich przetwarzanie; 
b) Wnioskodawca wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których 

mowa w pkt 6. lit. a); 
c) dane osobowe Wnioskodawcy nie są przetwarzane zgodnie z prawem; dane osobowe Wnioskodawcy nie są już 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone; 
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii 

Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej; 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Wnioskodawca: 

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;  
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

podmiotów z grupy ARP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a 
Wnioskodawca sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 
6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych 

przypadkach: 
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Wnioskodawcy– wobec przetwarzania, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez podmioty z grupy ARP, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne 
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; 
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy 
prawa. 

 
 
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem moich danych osobowych są podmioty z grupy ARP oraz, że 
zostałem pouczony o podstawie prawnej, o celu i zakresie przetwarzania moich danych osobowych, a także o prawie do 
dobrowolności ich podania, prawie dostępu do nich i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także prawie do ich przenoszenia, o ile ma zastosowanie. 
 
 TAK                                                                                                            
 NIE 
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