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…………………………………………. dnia………………. 
 
 

Deklaracja majątkowa  

 
Niniejsza deklaracja składana jest do deklaracji wekslowej z dnia ……………., stanowiącej zobowiązanie 
wystawcy weksla własnego in blanco ………………………………………..(firma/imię i nazwisko wystawcy weksla) 

oraz poręczycieli wekslowych wobec AB S.A. z siedzibą w Magnicach. 
 
Ja niżej podpisany, ……………………………………………………………………………..……………………….…, zamieszkały  

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………….,  
(adres) 

 

numer PESEL ………………………………………, będąc wystawcą/poręczycielem weksla własnego in blanco, 

zgodnie z postanowieniami wskazanej wyżej deklaracji wekslowej, oświadczam, że posiadam na 

własność: 

 
 
 

1. Informacje o majątku  
Posiadane nieruchomości (stanowiące własność lub współwłasność) – rodzaj, szacunkowa 

wartość, nr księgi wieczystej, obciążenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posiadane pojazdy (stanowiące własność lub współwłasność) – marka, numer rejestracyjny, 
rok produkcji, szacunkowa wartość, obciążenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Inne dobra materialne (np. oszczędności na rachunkach bankowych - nazwa banku, 
certyfikaty depozytowe, obligacje, bony skarbowe, akcje, przedmioty wartościowe, itd.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Oświadczam, iż nie toczą się lub nie grożą mi postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące 

mieć wpływ na prowadzoną przeze mnie działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych 
zobowiązań finansowych. 

 
3. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w związku małżeńskim oraz pozostaję/nie pozostaję* w 

ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej 
 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności 
karnej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553). 
 
         

  
 
 
 
 

          podpis 
 
 
 
 
 
   
   *) niepotrzebne skreślić 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji majątkowej jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-
040), ul. Europejska 4 („Administrator”). 
 
Podanie danych osobowych wskazanych w dokumencie jest dobrowolne, przy czym konieczne do przyjęcia niniejszej 

deklaracji majątkowej przez Administratora jako dokumentu potwierdzającego wiarygodność i zdolność osoby składającej 
tą deklarację do wykonania jej zobowiązań wynikających z deklaracji wekslowej. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z 
postanowieniami 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 (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
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Administrator przetwarza dane osobowe osoby składającej deklarację majątkową w celu przyjęcia i realizacji postanowień 
deklaracji wekslowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, w 
celu oceny wiarygodności oraz zdolności osoby składającej deklarację majątkową do wykonania jej zobowiązań określonych 
w deklaracji wekslowej, jak również w celu dochodzenia od tej osoby roszczeń wynikających z wystawionego 
weksla/udzielonego poręczenia wekslowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 
Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO). 
 
Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych 
powyżej lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń 
wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie stosunku 
wekslowego/stosunku poręczenia wekslowego, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora 

usługi księgowe, doradcze, windykacyjne.  
 
Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych osobie, której dane są przetwarzane, 
przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, 
prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO), przysługuje podmiotowi danych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją tej osoby. 
 
Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne 
żądanie na adres: rodo@ab.pl”. 

 

 

……………………………….. 

(imię i nazwisko, data) 

 


