
Załącznik nr 1 
do Zasad udzielania kredytów konsumenckich … 

 

  

Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach  wstawić X. 
  

numer wniosku:  
  

miejscowość:  
  

data:   -   -          
  

Bank:  
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE 

Spółdzielcza Grupa Bankowa 

 
 

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego 
 

Kwota kredytu:       ,   PLN 
 

   

Cel kredytu:  własne potrzeby konsumpcyjne  konsolidacja zobowiązań 

  konsolidacja zobowiązań i własne potrzeby konsumpcyjne 

  inne  
 

  

Okres kredytowania:     miesięcy 
 

  

Dzień płatności raty:   dzień miesiąca 
 

   

Forma spłaty kredytu:  raty równe  raty malejące 
  

Oprocentowanie:  zmienne  stałe 

  

Prowizja:  z kwoty kredytu  ze środków własnych kredytobiorcy 

  

Zabezpieczenie kredytu:  kredyt bez zabezpieczeń  weksel własny in blanco 

  ubezpieczenie kredytobiorcy  poręczenie cywilne 

  pełnomocnictwo do rachunku  poręczenie wekslowe 

  inne  
 

Sposób pobrania kosztów 
ubezpieczenia kredytobiorcy 

 z kwoty kredytu  
(dopuszcza się dla składki pobieranej 
jednorazowo) 

 ze środków własnych kredytobiorcy 

  

Forma wypłaty kredytu:  przelew na rachunek  wypłata w kasie Banku 

dane właściciela rachunku:  
 

  

nr rachunku:                                 
 

  

Rachunek do obsługi kredytu:  ROR   rachunek spłaty kredytu  

dane właściciela rachunku:  
 

  

nr rachunku:                                 
 

 
 

Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane we Wniosku 
o udzielenie kredytu gotówkowego są prawdziwe i nadal aktualne.  
 

imię / imiona i nazwisko 
wnioskodawcy/ów   poręczyciela/li 

PESEL podpis 
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Załącznik nr 4 do Zasad udzielania kredytów konsumenckich … 

Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach  wstawić X.   
 Numer wniosku: 

 

 

Bank Spółdzielczy w Sławnie 
Spółdzielcza Grupa Bankowa 

 
 

 

Formularz danych klienta 
 

Relacja do kredytu:  wnioskodawca 

 współwnioskodawca 

 poręczyciel 

 dłużnik rzeczowy 

   
Relacja do Banku:  klient Banku  

 członek Banku  

 nie dotyczy 

Imię / Imiona 
 

 
 

Nazwisko 
 

 
 

Data urodzenia 
 

  -   -     
 

Miejsce urodzenia 
 

 
 

Nazwisko panieńskie matki 
 

 
 

PESEL 
 

           
 

  
Obywatelstwo 
 

 
 

Stan cywilny: 
 

 panna / kawaler 

 zamężna / żonaty 

 wdowa / wdowiec 

 rozwiedziona(y) / separacja 

   
Ustrój małżeński: 

 
 wspólność majątkowa 

 rozdzielność majątkowa 

 nie dotyczy 

   
Wykształcenie: 

 
 podstawowe 

 gimnazjalne 

 zawodowe 

 średnie  

 licencjat 

 wyższe 

 inne (jakie?) 

 
 

   
Status mieszkaniowy: 

 
 własność      

 spółdzielcze własnościowe     

 spółdzielcze lokatorskie 

 zakładowe 

 komunalne 

 kwaterunek 

 

 wynajem 

 z rodzicami 

 TBS 

 służbowe 

 inne (jakie?)     

 
 

   
Dokument 
 tożsamości: 

 

 dowód osobisty 

 paszport 

 tymczasowy dowód osobisty 

Seria i numer dokumentu 
tożsamości  

 

 
 

  
Drugi dokument  
tożsamości: 
 

 prawo jazdy  legitymacja emeryta-rencisty 

 legitymacja ubezpieczeniowa  inny (jaki?) 

 paszport  
 

  

Seria i numer drugiego 
dokumentu tożsamości  
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Adres zameldowania Rok zameldowania     
 

  

miejscowość   
 

  

ulica / nr domu / mieszkania      
 

  

kod pocztowy   -    
 

poczta  
 

  

Adres zamieszkiwania Rok zamieszkiwania     
 

  

miejscowość   
 

  

ulica / nr domu / mieszkania      
 

  

kod pocztowy   -    
 

poczta  
 

  

Adres do korespondencji  
  

miejscowość   
 

  

ulica / nr domu / mieszkania      
 

  

kod pocztowy   -    
 

poczta  
 

  

Telefon kontaktowy:  
komórkowy    -    -    

 

  

domowy / służbowy       -   -   /       -   -   
 

  

Adres e-mail:  
domowy  /  służbowy   

 

  

Miesięczne wydatki z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego      PLN 
 

  

Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem członków gospodarstwa domowego      PLN 
 

  

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym   
 

  

Zobowiązania finansowe: 
 

Prosimy podać informacje o zobowiązaniach i poręczeniach, które nie finansują działalności gospodarczej / rolniczej,  
KREDYT: kredyt gotówkowy, samochodowy, studencki, ratalny, leasing, kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, pożyczka itp., 
KARTA: karta kredytowa, LIMIT: kredyt odnawialny w ROR, DEBET: karta charge, limit debetowy w ROR. 

         

Rodzaj 
zobowiązania 

 Stopa 
procentowa 

zobowiązania 

Wartość 
aktualnego 

zobowiązania 
(przyznanego 
limitu) w PLN 

Oryginalna  
waluta  

zobowią-
zania 

Miesięczne 
zobowiązanie 

w PLN (nie dot. 
Karta i Limit) 

Data zawarcia 
umowy 

Nazwa banku/instytucji 
pożyczkowej 

Relacja do 
zobowiązania 

Kredyt Karta Limit Debet Stała Zmienna K* W* P* 
  

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

*K – główny kredytobiorca, pożyczkobiorca,   W – współkredytobiorca,   P - poręczyciel 
  

Zobowiązania inne Wartość aktualnego 
zobowiązania w PLN 

Waluta 
Miesięczne 

zobowiązanie w PLN 
    

Świadczenia alimentacyjne   
 

 
 

 
 

    

Zobowiązania podatkowe   
 

 
 

 
 

    

Inne (np. ubezpieczenia, renty)  
 

 
 

 
 

  

Rachunek ROR. Data założenia rachunku w Banku rozpatrującym wniosek: 
 

  -   -     
   

  

Posiadany majątek Wartość w PLN Charakterystyka majątku 
   

Nieruchomości  
 

 
 

  Adres nieruchomości, opis 
   

Lokaty  
 

 
 

  Termin zapadalności, opis 

Ruchomości (np.: samochód)  
 

 
 

  Marka, rok produkcji, opis 
   

Inne (akcje, obligacje, udziały)  
 

 
 

 
 
  

Rodzaj, ilość, opis 
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 Numer wniosku: 
 

 

Oświadczenia/zgody Klienta: 
1)  ubiegam/  nie ubiegam się o kredyt / pożyczkę w innym banku, podać nazwę banku:  

 

2) moja kondycja finansowa  jest /   nie jest uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem organu Banku (Zarządu Banku, Rady 
Nadzorczej Banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku (pracownik Banku podlegający bezpośrednio członkom Zarządu Banku 
oraz dyrektorzy oddziałów Banku, ich zastępcy i główni księgowi), rodzaj powiązania: 
 

3) wnioskowany kredyt nie jest przeznaczony na działalność gospodarczą/zawodową/rolniczą, 
4)  prowadzę/  nie prowadzę  działalności gospodarczej /  działalności rolniczej, 
5)  zostałem/  nie zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje, Bank może 

przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich, 
6)  zostałem/  nie zostałem poinformowany przez pracownika Banku o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej w związku z zaciągnięciem kredytu o 

zmiennym oprocentowaniu, o możliwości wzrostu kosztu tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej** 
7)  zostały/  nie zostały mi przekazane informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego i udzielone 

wyjaśnienia dotyczące:  
 informacji zawartych w przekazanym mi Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, 
 postanowień zawartych w umowie, 

8) Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego udostępniono mi na czas  umożliwiający  nieumożliwiający zapoznanie się z jego treścią, 
9)  otrzymałem/  nie otrzymałem:  

a.   „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich”, 
b.   „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych”, 

10)  upoważniam Bank/  nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i 
wymianie danych gospodarczych do wystąpienia i uzyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, 

11)  upoważniam Bank/  nie upoważniam Banku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i 
wymianie danych gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej 
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 
 
 

 

Na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych symulacji spłat wnioskowanego kredytu dla następujących stóp procentowych**  

  
 

1
  

 

2
  

 

podać stopę procentową aktualnie obowiązującą
1
, podwyższoną o przyjęty w Banku bufor wynoszący ……….. punkty procentowe

2 
 

świadomie złożyłem wniosek o udzielenie kredytu. 
 

**) dotyczy kredytów o zmiennym oprocentowaniu 
 
 

 Potwierdzam otrzymanie Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego. 
 
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane w Formularzu danych 
klienta są prawdziwe i nadal aktualne. 
 
 

 

 
 

  -   -     
 

 
 

Miejscowość data podpis  
 
 
 

 
 
 

 
 

stempel funkcyjny i podpis pracownika Banku 
 



 

 

Załącznik nr 41 
do Zasad udzielania kredytów konsumenckich … 

 
Prosimy w odpowiednich polach  wstawić X. 

 Numer wniosku: 
 

 
  

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE 
Spółdzielcza Grupa Bankowa 

  

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

do wniosku o kredyt  
 

1. Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych: 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w 

Sławnie przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator 

danych 

Bank Spółdzielczy w Sławnie z siedzibą w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133977, REGON 

000498715, NIP 839-00-144-09 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty 

elektronicznej: bsslawno@bsslawno.pl, telefonicznie +48 59 810-67-67 (z telefonów 

komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno. 

Inspektor 

Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) mogą Państwo się skontaktować poprzez adres 

poczty elektronicznej: iodo@bsslawno.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 i 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 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, 

mailto:iodo@bsslawno.pl


 

 

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. 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane  

1) 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 przed zgłoszonymi roszczeniami, 

2) w związku ze złożonym wnioskiem, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy – na czas 

niezbędny do obsługi wniosku i podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, oceną 

zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego oraz podjęciem działań, na Pani/Pana 

żądanie przed zawarciem umowy, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy licząc 

od daty negatywnie rozpatrzonego wniosku lub wycofania przez Panią/Pana wniosku, 

3) 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, 

4) dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 

12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,  

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) SGB-Bankowi S.A. z siedzibą w Poznaniu, 

9) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie 

zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmiotom przetwarzające), 

10) 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, 

11) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z 

Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., First Data Polska, Visa i 

MasterCard,
1
 

12) podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych. 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania 

danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy 

tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.   
 

                                                 

 
1
 Dotyczy kart kredytowych 



 

 

W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Banku, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać z ich profilowaniem. Tego 

rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach: 

1) dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – ocena 

dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach 

przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo 

przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru 

geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich 

dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości 

przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków 

gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być  automatyczne 

zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka 

może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia 

uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie 

takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia 

umowy, 

2) Pani/Pana dane osobowe, tj. m.in. odpowiednio dotychczasowa historia kredytowa, dane 

demograficzne, historia transakcji, a także dotychczasowa ocena Pani/Pana zdolności 

kredytowej mogą być profilowane w ramach procesów zarządzania ryzykiem 

kredytowym, takie profilowanie nie przyniesie jakichkolwiek skutków dla Pani/Pana, 

3) w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane 

osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji, dotychczasowa historia 

kredytowa) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana 

spersonalizowanej oferty bez negatywnych skutków dla Pani/Pana w przypadku nie 

skorzystania z tej oferty, 

4) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku 

podejrzenia, iż została ona zainicjowana przez osobę nieuprawnioną. Identyfikacja takich 

przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów 

związanych z cechami Pana/Pani transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania 

transakcji, sposobu jej autoryzowania
2
 

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 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 tym 

                                                 

 
2
 Dotyczy kart kredytowych 



 

 

profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i 

marketingiem działalności prowadzonej przez Bank. 

 

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. 

 

 

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. 

 

2. Oświadczenia/zgody 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 tj.      , 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 tj.       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. 

 

Oświadczam, iż  zostałam/em  nie zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania  

w dowolnym czasie zgód, o których mowa ww. pkt 1-5 bez konieczności podania przyczyny. 

 

 

   

Imię i nazwisko osoby składającej 

oświadczenie 

 Podpis 

 

   

miejscowość, data   stempel podpisowy i podpisy za Bank 

 



 

 

Załącznik nr 42 
do Zasad udzielania kredytów konsumenckich … 

 

Numer wniosku: 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Sławnie z siedzibą w Sławnie, ul. 
Kopernika 5, 76-100 Sławno (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 77a, 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. 
 

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

Dane kontaktowe 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. 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 

prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach: 

 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; 

 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; 

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

 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. 

Kategorie 
przetwarzanych 

danych 

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: 

 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; 

 dane adresowe i teleadresowe, 

 dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności 
gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w 
gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków; 

 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. 

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. 

mailto:kontakt@bik.pl


 

 

Okres przez który 
dane będą 

przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK: 

 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 których mowa w art. 105a 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; 

 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; 

 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; 

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

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. 

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. 

 

        

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie  Podpis 

 

   

miejscowość, data   stempel podpisowy i podpisy za Bank 



 

 

Załącznik nr 43 
do Zasad udzielania kredytów konsumenckich … 

Dane Konsumenta 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

Data urodzenia  Nr i seria dok. toż.  PESEL  

 
nie wypełnia się w przypadku obcokrajowca nie 
posiadającego nr PESEL 

UPOWAŻNIENIE 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. 
Dz.U.2018 poz. 470 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a

1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 

ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

Ja, 
 

(imię i nazwisko konsumenta)
 

niniejszym upoważniam: 
Bank Spółdzielczy w Sławnie z siedzibą w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno 

(firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji do BIG InfoMonitor S.A)
 

do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) 
dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub 
instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do 

Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 

Data i podpis Konsumenta 

Informacja przeznaczona dla konsumenta 

1. Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest: 

Bank Spółdzielczy w 

Sławnie 

 

BIG InfoMonitor 

S.A. 

Biuro Informacji 

Kredytowej S.A. 

Związek Banków 

Polskich 

2. Z Administratorem można się 
skontaktować poprzez adres e-mail, lub 
pisemnie (adres siedziby Administratora): 

 

bsslawno@bsslawno.pl 

 

info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl 

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony 
danych, z którym można się skontaktować 
poprzez adres poczty elektronicznej lub 
pisemnie (adres siedziby Administratora) 

 

iodo@bsslawno.pl 

 

iod@big.pl iod@bik.pl iod@zbp.pl 

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

5. Pani/Pana dane 
będą 
przetwarzane 
przez: 

Wierzyciela w celu pozyskania 

informacji gospodarczych, danych 

gospodarczych lub weryfikacji 

wiarygodności płatniczej na 

podstawie udzielonego przez 

Panią/Pana upoważnienia. 

BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia 

informacji gospodarczych oraz 

prowadzenia Rejestru Zapytań, co 

stanowi uzasadniony interes 

Administratora danych, będący 

podstawą przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

BIK i ZBP w celu, udostępnienia 

danych gospodarczych, co stanowi 

uzasadniony interes Administratora 

danych, będący podstawa 

przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

mailto:bsslawno@bsslawno.pl
mailto:info@big.pl
mailto:info@bik.pl
mailto:kontakt@zbp.pl
mailto:iod@big.pl


 

 

6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres 
zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości. 

7. 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. 

8. 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.  

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są 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 Wierzyciela.  

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

 


