Kamienna Góra, dnia ……………………………

DANE OSOBOWE I ADRESOWE
KREDYTOBIORCY / WSPÓŁMAŁŻONKA KREDYTOBIORCY/
PORĘCZYCIELA / WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA

DANE OSOBOWE I ADRESOWE
Imiona i nazwisko
Imiona rodziców
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Dowód osobisty: seria/numer
Dowód wydany przez: kogo/dnia
PESEL
NIP
Nr telefonu
OŚWIADCZENIE
1.

2.

3.
4.

Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, że:
1)
Bank Spółdzielczy Kamiennej Górze z siedzibą w Kamiennej Górze., przy ul. Waryńskiego 11 będzie
administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.);
2)
dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze w celu rozpatrzenia wniosku o kredyt
złożonego przez …… ……………………………………………………………………………….…………………….
oraz zawarcia i realizacji umowy kredytowej i umowy poręczenia, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1
pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
3)
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo
bankowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W
szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy
Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy
ul. Postępu 17 a oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków
Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, przetwarzających dane w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w
art. 105a ustawy Prawo bankowe.
4)
przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych
osobowych.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1015 z późn. zm.) upoważniam / nie upoważniam* Bank
Spółdzielczy w Kamiennej Górze do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem do
1)
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21,
2) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 („BIG InfoMonitor”) o
ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz do wystąpienia za pośrednictwem „BIG
InfoMonitor” o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących
mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,
przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
3) za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta w Warszawie
przy ul. Postępu 17 a
- biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w
Kamienna Góra w celu reklamy produktów i usług Banku.
Upoważniam* / nie upoważniam* Bank do wystąpienia: do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4
(„BIG InfoMonitor”)o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

5.
6.

7.

Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie ……………………………………
Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i
kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych
informacji.
Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.

…………………..………………………….
/data i czytelny podpis /
*niepotrzebne skreślić

