POWIATOWY URZĄD PRACY
w Trzebnicy
URZĄD PRACY

ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38,
e-mail wrtr@praca.gov.pl; trzebnica.praca.gov.pl
NIP 915-15-66-514

Załącznik nr 9
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

PESEL:

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

Zamieszkały(a)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)

Legitymujący(a) się dowodem tożsamości ……………………………………………………………………………………………
(nazwa dokumentu, seria, numer)

w związku z koniecznością przedstawienia zabezpieczenia ewentualnego zwrotu jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej, o które ubiegam się/ ubiega się1 Pan/Pani
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy, będąc posiadaczem rachunku bankowego/lokaty
o nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w banku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa banku, nr oddziału, adres z kodem pocztowym)

na którym zgromadzone są moje środki finansowe oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie
bezterminowej, bezwarunkowej i odwołalnej wyłącznie na pisemne żądanie Powiatowego Urzędu
Pracy w Trzebnicy blokady środków w wysokości ……………………………………………………………………………zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł)
Zostałem(am) poinformowany(a) o:
1. obowiązku dostarczenia przed dniem podpisania umowy o przyznaniu jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej zaświadczenia z banku potwierdzającego dokonanie blokady
środków na rachunku bankowym/lokacie,
2. obowiązku złożenia pełnomocnictwa do uruchomienia zablokowanych środków, z notarialnie
potwierdzonym podpisem, przygotowanego przez PUP w Trzebnicy.
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych,, w tym danych wrażliwych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w
ustawy zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem moich danych osobowych jest PUP w Trzebnicy z
siedzibą w Trzebnicy ul. Kościuszki 10 oraz Filia w Żmigrodzie ul. Zamkowa 2a, dane przetwarzane będą w celu
realizacji zadań Urzędu określonych w przepisach prawa oraz dla potrzeb wynikających z konieczności
współpracy z innymi instytucjami, posiadam prawo do treści danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest
dobrowolne.
…………………………………………………………………………
(data i podpis właściciela rachunku/lokaty)

1

Niepotrzebne skreślić

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

Trzebnica, dnia.....................................

(imię i nazwisko współmałżonka właściciela rach. bankowego/lokaty)

....................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

....................................................................................
(PESEL)

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

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się przez Pana/Panią …...............................................................................
(imię i nazwisko dotacjobiorcy)

o przyznanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy jednorazowych
działalności

gospodarczej, oświadczam, że

środków na podjęcie

wyrażam zgodę na dokonanie blokady środków

zgromadzonych na rachunku bankowym/lokacie:
..................................................................................................................................................................
(Nr rachunku bankowego)

w banku.....................................................................................................................................................
(nazwa banku, nr oddziału, adres z kodem pocztowym)

na kwotę....................................................................................................................................................
na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych,, w tym danych wrażliwych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w
ustawy zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem moich danych osobowych jest PUP w Trzebnicy
z siedzibą w Trzebnicy ul. Kościuszki 10 oraz Filia w Żmigrodzie ul. Zamkowa 2a, dane przetwarzane będą w
celu realizacji zadań Urzędu określonych w przepisach prawa oraz dla potrzeb wynikających z konieczności
współpracy z innymi instytucjami, posiadam prawo do treści danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest
dobrowolne.

….......................................................................................................................

(podpis osoby składającej oświadczenie)

