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Załącznik do wniosku o udzielenie kredytu – klient instytucjonalny  

 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i klauzule zgód *) 

 

1. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych: 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: Rozporządzenie) Powiatowy Bank Spółdzielczy w 
Gostyniu przedstawia następujące informacje: 
 
Administrator 
danych 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu ul. 1-go Maja 18, 63-800 Gostyń 
(Bank) 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty 
elektronicznej: iod@pbsgostyn.pl, telefonicznie: 65 572 00 77 lub pisemnie:      
ul. 1-go Maja 18, 63-800 Gostyń 

Inspektor 
Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pbsgostyn.pl lub 
pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania  

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach: 
1) wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia 

niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z 
Bankiem, oceną zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego, oraz 
podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem 
umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, 

2) statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe wynik ten 
nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych 
osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 
tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z 
przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

3) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 
mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania 
danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

4) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania 
wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 
tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

5) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie 
trwania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 
tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. 
art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

6) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po 
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rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. 
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 

7) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 
roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym 
zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 
ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

8) wypełnienia obowiązków ciążących na Banku w związku z prowadzeniem 
działalności bankowej oraz w związku z realizacja zawartej umowy - 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest 
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

9) w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z 
rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o 
Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest 
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

10) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 
poz. 2270 z późn. zm. ) - podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 

11) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora 
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia. 

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane  

1) w związku ze złożonym wnioskiem i w celu jego realizacji, dla celów 
wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana 
zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez 
Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a 
ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż 
przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych 
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy 
niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez 
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania; 

2) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o 
których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania 
zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, 

3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz 
przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania a w zakresie danych 
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy 
niż 10 lat od jego przekazania, 

4) w związku ze złożonym wnioskiem i w celu jego realizacji, po zawarciu 
umowy – przez okres trwania zobowiązania, a następnie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres 
niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony 
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przed zgłoszonymi roszczeniami, 
5) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania 

wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 
Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia 
sprzeciwu, 

6) w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank 
przed zawarciem umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana 
sprzeciwu, 

7) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed 
zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń, 

8) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w 
związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z 
realizacją złożonego wniosku – przez okres, w jakim przepisy prawa 
nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem 
Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. 

Odbiorcy danych Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym 
odbiorcom: 

1) Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, 
2) Komisji Nadzoru Finansowego, 
3) Ministerstwu Finansów, 
4) Narodowemu Bankowi Polskiemu, 
5) Krajowemu Rejestrowi Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 
6) Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie 
7) Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, 
8) do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, 
9) do Systemu AMRON, 
10) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o. w Gostyniu, 
11) bankom spółdzielczym – w przypadku kredytu udzielanego w 

konsorcjum, 
12) SGB-Banku S.A. – w przypadku kredytu udzielonego w konsorcjum, 
13) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku kredytu 

udzielonego z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
14) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku 

na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzające) np. zakładom 
ubezpieczeń, , firmie informatycznej, firmom windykacyjnym, kancelarii 
prawniczej z którymi współpracuje Administrator, 

15) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego 
oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i 
bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną 
podstawę prawną. 

Prawa osoby, 
której dane  
dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach 
wynikających z Rozporządzenia. 
 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo 
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wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i 
wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu 
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od 
Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych). 
 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i 
marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, 
w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem 
działalności prowadzonej przez Bank. 
 

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i 
podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy, Administrator nie 
dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany. 
  

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora 

 

   

                        miejscowość, data  Podpis Klienta 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu (dalej 
„Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy 
Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok 
Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe 
informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK. 
 

1. Administrator danych. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). 
 

2. Dane kontaktowe. 
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Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi 
Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony 
Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem 
Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach: 

1) wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 
kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych są przepisy Prawa bankowego; 

2) statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę 
podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów 
Prawa bankowego; 

3) w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a 
ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa 
bankowego; 

4) w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, 
polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez 
potencjalnymi roszczeniami. 
 

4. Kategorie przetwarzanych danych 
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: 

1) dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, 
nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce 
urodzenia, obywatelstwo; 

2) dane adresowe i teleadresowe, 
3) dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, 

wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój 
majątkowy małżonków; 

4) dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data 
powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i 
przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania 
na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania 
zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny 
wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane 
dotyczące wniosków kredytowych. 
 

5. Źródło pochodzenia danych. 
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku. 
Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora 
Sądowego i Gospodarczego. 
 

6. Okres przez który dane będą przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK: 

1) dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego 
wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o 
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których mowa w art. 105 a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż 
przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania 
przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te 
będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania; 

2) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 
a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od 
wygaśnięcia zobowiązania; 

3) dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od 
wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – 
przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania; 

4) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu 
przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy lub z innego tytułu. 
 

7. Odbiorcy danych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 
i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji 
poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki 
podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy 
czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami BIK. 
 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan 
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te 
dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Biura Informacji 
Kredytowej 

 

 

   

miejscowość, data  Podpis Klienta 
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ZGODY KLIENTA: 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 
zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku 
związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych 
osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. 
 
1)  upoważniam /  nie upoważniam Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 470 z późn. zm.) do: 

a) wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, 

b) wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do 
biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 
zobowiązań; 

2)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez  Powiatowy Bank Spółdzielczy w 
Gostyniu oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji 
stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu 
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia 
wygaśnięcia. 

 
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich 
poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w 
każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w banku, w którym zgoda zostaje udzielona jak 
i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
danych przed jej odwołaniem. 
 

 
   

miejscowość, data  Podpis Klienta 
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OŚWIADCZENIA KLIENTA: 

1)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Bank informacji handlowych za 
pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na 
udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną; 

2)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Bank informacji marketingowych za 
pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na 
udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej,  zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną; 

3)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na używanie przez Bank do kontaktów ze mną 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą 
prawo telekomunikacyjne; 

4)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na używanie przez Bank do kontaktów ze 
mną automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą 
prawo telekomunikacyjne; 

5)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych 
po zakończeniu umowy w celu marketingu produktów własnych o ile nie zmieni się cel przetwarzania; 

6)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych do spółki Concordia Polska TUW z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 
Poznań, współpracującej z Bankiem w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych, 

7)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych do spółki Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych 
CONCORDIA CAPITAL S.A. z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, 
współpracującej z Bankiem w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych, 

8)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych do MACIF Życie TUW z siedzibą przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa, 
współpracującej z Bankiem w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych, 

9)  wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody na przekazanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych do spółki SGB Leasing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-
144 Poznań, współpracującej z Bankiem w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 
leasingowych. 
 

Oświadczam, iż  zostałam/em  nie zostałam/em  poinformowana/y o możliwości odwołania w 
dowolnym czasie zgód, o których mowa w pkt 1-9 niniejszego oświadczenia bez konieczności podania 
przyczyny. 

 
   

miejscowość, data  Podpis Klienta 

   

miejscowość, data   stempel podpisowy i podpisy za Bank 

 

*) oświadczenie w tym zakresie składają osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą, w tym wspólnicy 
spółki cywilnej oraz rolnicy indywidualni 


