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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM  

(majątek osobisty) osób fizycznych  

na dzień ......................  

  

PESEL:   /...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../  

  

Nazwisko i imiona:  ...............................................................................................................  

  

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

  

      ............................................................ telefon. (............) ......................  

  

Adres zameldowania:  ...............................................................................................................  

  

      ............................................................ telefon. (............) ......................  

  

❑ - wspólność majątkowa ustawowa *  ❑ - rozdzielność majątkowa *  

❑ - wspólność majątkowa wynikająca z umowy * ❑ - stan wolny *     
* -  (zaznaczyć znakiem " " w okienku obok właściwego opisu)  

I.  Posiadane nieruchomości:  

Lp  Rodzaj, adres, nieruchomości 

powierzchnia,   

nr księgi wieczystej,   
Sąd prowadzący KW  

Udział we 

własności  

[%]  

Rok  zakupu  Aktualna 

wartość 

rynkowa  

Obciążenia 

hipoteki  

(kwota + 

wierzyciel)  

            

  
  

          

  
  

          

 II.  Samochody, maszyny, urządzenia   

Lp  Marka, model samochodu  

(nr rejestracyjny)   
Typ maszyny urządzenia  

Rok 

produkcji  

Rok  

zakupu  

Aktualna 

wartość 

rynkowa  

Zastaw, 

przewłaszczenie,  

obciążenie, kwota,  

tytuł  

            

  
  

          

  
  

          

    
  

        

  

 III.  Posiadane papiery wartościowe  

Lp  Rodzaj, nazwa papierów 

wartościowych  
Liczba  Aktualna 

wartość 

rynkowa  

Zastaw, 

przewłaszczen 

ie na rzecz .....  

Nazwa banku i 

numer rachunku 

inwestycyjnego  
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IV.  Inny majątek ruchomy o wysokiej wartości  

Lp  Rodzaj, nazwa  Liczba  Aktualna wartość 

rynkowa  
Zastaw, 

przewłaszczenie na 

rzecz .....  

          

  
  

        

  
  

        

        
  

  

  

V.  Źródła dochodów i wysokość  

Lp  Nazwa źródła 

dochodu (nazwa 

pracodawcy i adres)  

Podstawa 

prawna  

uzyskiwania 

dochodów  
(rodzaj umowy)  

Data początku 

zatrudnienia  
Wartość 

średniego  

miesięcznego  

dochodu brutto z 

ostatnich 6 m-cy  

Aktualny 

dochód  

miesięczny 

brutto  

            

  
  

          

  
  

          

  

VI.  Posiadane rachunki i lokaty bankowe  

Lp  Nazwa i adres banku 

(oddziału)  

Data założenia 

rachunku / 

lokaty  

Aktualny 

stan na 

rachunku  

Blokada na rzecz ...... Od 

kiedy  

          

  
  

        

  
  

        

  

VII.  Kredyty i pożyczki  

Lp  Nazwa i adres 

kredytodawcy /  

pożyczkodawcy (banku 

/oddziału)  

Data 

zaciągnięcia  
Aktualna 

kwota 

zadłużenia  

Termin 

całkowitej 

spłaty  

Zabezpieczenia  
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_______________________                                                  _________________________  
                   miejscowość i data                podpis   

https://testlan-interkorpo.interrisk.pl/Home/Start 
 
 
 
 
Informacja zgodna z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem.    
 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance  Group  z siedzibą w 
Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się 
skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować - we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - 
poprzez email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.  
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 
• udzielenia i wykonania ubezpieczeniowej gwarancji finansowej (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt  f 

Rozporządzenia), prawnie uzasadnionym interesem Administratora i strony trzeciej (Wnioskodawcy gwarancji) 
jest możliwość udzielenia i wykonania ubezpieczeniowej gwarancji finansowej, 

• ewentualnie w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  związanymi z udzielona gwarancją 
ubezpieczeniową (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony przed  roszczeniami, 

• ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń 
(podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 
zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę, 

• reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest zmniejszenie ryzyka związanego z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych 
Administrator  będzie   przetwarzał następujące Pani/Pana dana osobowe: imię nazwisko, dane teleadresowe, dane 
kontaktowe, nr PESEL, informacja o stanie majątkowym, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawo 
jazdy.  
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z udzielonej 
gwarancji ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 
Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu 
dochodzenia i obrony przed roszczeniami, agencjom marketingowym, operatorom pocztowym, agentom 
ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub 
usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i 
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą także otrzymywać podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa 
Przekazywanie danych poza EOG 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. Gdyby taki transfer danych osobowych miał się odbyć – co może nastąpić m.in. w 
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związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach 
chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni 
mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii i zapewniający odpowiednie gwarancje ochrony danych 
osobowych. Zostanie Pan/Pani także poinformowany o planowanym transferze. 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane od Wnioskodawcy gwarancji  ubezpieczeniowej udzielonej przez 
Administratora. 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),  
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem 
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

 
 

 

   

 


