
KLAUZULA  INFORMACYJNA
BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO  w  NIEDRZWICY DUŻEJ

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana
własnos�c� zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016
roku (Dz.U. UE L119 z 10.05.2016 roku) zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000):

I. Administrator danych osobowych

Bank  Spółdzielczy  w  Niedrzwicy  Dużej z  siedzibą  w  przy  ul.  Lubelskiej  4,  24-220  Niedrzwica  Duz6a,  kto� rego  akta  rejestrowe  są
przechowywane w Sądzie w Rejonowym Lublin- Wscho� d w Lublinie z siedzibą w S9widniku, VI Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego, wpisany  do rejestru przedsiębiorco� w pod numerem KRS 0000135236 , NIP 7130011483, REGON 000500323.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych moz6esz skontaktowac� się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem:

• adres pocztowy: Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej ul. Lubelska 4, 24-220 Niedrzwica Duża

• tel. 81-517-50-12

• adres elektroniczny (e-mail): rodo@bsniedrzwicaduza.pl

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawa przetwarzania

Bank Spo� łdzielczy niniejszym informuje, z6e dane osobowe, kto� re będą przekazane do banku, będą przetwarzane:

Administrator moz6e przetwarzac� Pani/Pana dane:
1) w celu zawarcia i realizacji umowy. W przypadku gdy jest Pani/ Pan osobą:

• fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalnos�c�  gospodarczą i rolniczą dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1
lit. b RODO;

• reprezentującą osobę prawną lub jednostkę  sektora  finanso� w  publicznych dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit f RODO.

Dane będą przetwarzane przez okres  obowiązywania umowy,  nie dłuz6ej  niz6  w pkt.  3 z uwagi  na inne cele  przetwarzania.  W
przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy – dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie
(art. 6 ust. 1 lit f RODO) w terminie do 3 lat od wydania decyzji negatywnej, z uwagi na obronę przed ewentualnymi roszczeniami
prawnymi.

(1) w celu udokumentowania i rozliczenia zawartej umowy zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego (podstawa z
art. 6 ust 1 lit.  c RODO). Dokumenty księgowe będą przechowywane przez 5 lat, licząc od kon� ca roku podatkowego, w kto� rym
upłynął  termin  płatnos�ci  zobowiązania  podatkowego.  Powyz6szy  termin  moz6e  zostac�  zawieszony (np.  w  toku  podstępowania
administracyjnego) albo przerwany w takiej sytuacji 5 lat będzie liczone odpowiednio od daty wznowienia lub przerwania;

(2) w celu wypełnienia obowiązko� w wynikających z przepiso� w powszechnie obowiązujących, w szczego� lnos�ci przepiso� w ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).
Administrator,  jako  instytucja  obowiązana  przechowuje  dokumenty  przez  okres  5  lat,  licząc  od  pierwszego  dnia  roku
następującego po roku, w kto� rym zakon� czono stosunki gospodarcze z klientem. Generalny Inspektor Informacji Finansowej moz6e
zaz6ądac�  przechowywania  dokumentacji  przez  kolejny  okres  nie  dłuz6szy  niz6  5  lat.  W  związku  z  powyz6szym,  dane  będą
przetwarzane przez okres do 10 lat;

2) w celu dokonania oceny zdolnos�ci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy to
sytuacji wnioskowania o produkt, kto� ry wymaga przeprowadzenia takiej oceny i analizy,

3) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez okres rozpatrzenia
reklamacji,  a  następnie  w celach obrony przed  roszczeniami pranymi.  Dokumentacja  reklamacyjna będzie  przechowywana  w
Banku w okresie analogicznym do okreso� w przechowywania dokumentacji produktowej, kto� rej dotyczy;

4) w celu ewentualnego podejmowania czynnos�ci związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania
operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed naduz6yciami (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przez czas trwania umowy;

5) wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi pan� stwami UE i OWGR informacji o aktywach finansowych rezydento� w tych
pan� stw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji
podatkowych z innymi pan� stwami [Euro – Fatca] (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

6) w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  będących  realizacją  prawnie  uzasadnionego  interesu  zabezpieczenia  informacji  przez
Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakto� w oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane
będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczen� , tj. przez okres 6 lat od zakon� czenia stosunko� w gospodarczych z Klientem.
Okres archiwizacji okres� lonych umo� w, w tym zabezpieczonych gwarancjami BGK moz6e byc� dłuz6szy;

7) w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Kliento� w Administratora, optymalizacji produkto� w w oparciu takz6e o Pani/Pana
uwagi  na  ich  temat  i  Pani/Pana  zainteresowanie,  optymalizacji  proceso� w  obsługi  w  oparciu  o  przebieg  proceso� w  obsługi
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sprzedaz6owej i posprzedaz6owej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO). Przez okres obowiązywania umowy, jednakz6e nie dłuz6ej niz6  w pkt 3 powyz6ej;

8) w  celu  badania  satysfakcji  Kliento� w  będącego  realizacją  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora,  okres� lania  jakos�ci
obsługi oraz poziomu zadowolenia Kliento� w z produkto� w i usług (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO) przez okres obowiązywania
umowy;

Ponadto, jes� li korzystasz z usług poprzez kanały bankowos�ci elektronicznej, Twoje dane przetwarzane są w następującym celu Realizacja
komunikacji lub dostarczania usług za pos�rednictwem stron internetowych Banku oraz aplikacji mobilnej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1
lit. b lub f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakon� czenia umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczen� , tj. przez
okres 6 lat od zakon� czenia stosunko� w gospodarczych z Klientem.

IV. Prawo do sprzeciwu.

W  zakresie,  w  jakim  podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  przesłanka  prawnie  uzasadnionego  interesu
Administratora (art.  6 ust.  1  lit  f  RODO) przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych
osobowych. Administrator przestanie przetwarzac�  Pani/Pana dane w tych celach, chyba z6e Administrator będzie w stanie wykazac�, z6e w
stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora waz6ne prawnie uzasadnione podstawy, kto� re są nadrzędne wobec Pani/Pana
intereso� w, praw i wolnos�ci lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia,  dochodzenia lub obrony
roszczen� . W przypadku złoz6enia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych sprzeciw zawsze zostanie uwzględniony.
Aby wykonac� prawo do sprzeciwu, nalez6y skontaktowac� się z Administratorem lub IOD zgodnie z pkt II  powyz6ej.

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana  dane  osobowe mogą zostac�  ujawnione podmiotom  z  Grupy BPS,  zakładom  ubezpieczeniowym,  rzeczoznawcom,  agentom /
brokerom ubezpieczeniowy, z kto� rymi Administrator wspo� łpracuje, podmiotom audytowym, prawnym, s�wiadczącym usługi pocztowe lub
kurierskie, takz6e podwykonawcy Administratora, np. firmom, informatycznym, windykacyjnym, agencjom marketingowym. Nadto dostęp
do  danych  mogą  miec�  podmioty  i  organy,  kto� rym  Bank  jest  zobowiązany  lub  upowaz6niony  udostępnic�  dane  osobowe  na  podstawie
powszechnie  obowiązujących  przepiso� w  prawa,  w  tym  podmiotom  oraz  organom  uprawnionym  do  otrzymania  od  Banku  danych
osobowych lub uprawnionych do z6ądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepiso� w prawa (w
tym policja,  prokuratora,  a  takz6e  Urząd Skarbowy,  Generalny Inspektor Informacji  Finansowej,  Rzecznik Finansowy,  Komisja  Nadzoru
Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumento� w, Urząd Ochrony Danych Osobowych) w szczego� lnos�ci na podstawie art. art. 104
ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe (np. BIK), podmiotom, kto� rym Bank powierzył wykonywanie czynnos�ci bankowych lub
czynnos�ci związanych z działalnos�cią bankową na rzecz Banku, instytucjom, o kto� rych mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi lub innych przepiso� w prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych s�wiadczonych
przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepiso� w tej ustawy. W zalez6nos�ci od zakresu usług, z kto� rych
korzystasz dane zostaną ro� wniez6  ujawnione podmiotom uczestniczącym w procesach związanych z realizacją umo� w i transakcji krajowych i
zagranicznych, np. KIR ,VISA, Mastercard, SWIFT. 

Prawa oso� b, kto� rych dane dotyczą:
Osoba,  kto� rej  dane są przetwarzane przez administratora ma prawo z6ądania  dostępu do danych,  ich sprostowania,  czyli  poprawienia,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  przeniesienia  danych,  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  (w  sytuacji,  gdy  dane  są
przetwarzane na podstawie zgody) oraz wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania.  Więcej  informacji  o  prawach oso� b,  kto� rych dane
dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, kto� rego tekst moz6na znalez�c� pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/ 

Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

VI. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Jednakz6e
obowiązek przetwarzania przez Bank danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres i dane dokumentu
toz6samos�ci  lub paszportu wynikają z obowiązującego prawa,  w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,  kto� ra  nakłada na Bank obowiązek  identyfikacji  i  weryfikacji  klienta.  Jes� li  wymagane informacje  i  dokumenty  nie  zostaną
udostępnione podjęcie i kontynuowanie wspo� łpracy będzie niemoz6 liwe.

VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora
Administrator ponadto informuje, z6e przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) do  z6ądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  kopii  tych  danych,  o  kto� rych  mowa  w  art.15
Rozporządzenia RODO;

2) prawo  do  z6ądania  od  administratora  sprostowania  (poprawiania  swoich  danych)  mając  na  uwadze  postanowienia  art.16
Rozporządzenia RODO;

3) prawo z6ądania od administratora usunięcia danych w przypadku zaistnienia warunko� w, o kto� rych mowa w art.17 Rozporządzenia
RODO;

4) prawo do z6ądania od administratora ograniczenia danych w zakresie okres� lonym w art. 18 Rozporządzenia RODO;
5) prawo z6ądania od administratora danych przenoszenia danych na warunkach okres�lonych w art. 20 Rozporządzenia RODO;
6) prawo do złoz6enia sprzeciwu na warunkach okres�lonych w art.21 Rozporządzenia RODO;
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7) prawo wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.  Stawki  2,  
00-193 Warszawa.

VIII. Zautomatyzowane przetwarzanie danych na etapie podejmowania decyzji
W procesie przetwarzania danych Administrator nie będzie dokonywał profilowania lub tez6  nie będzie przetwarzał tych danych w
inny sposo� b zautomatyzowany.

IX. Źródło pochodzenia danych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposo� b inny niz6  od osoby, kto� rej dane dotyczą:
Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  pochodzic�  od  przedstawiciela  ustawowego,  mocodawcy  w  przypadku  udzielonego  pełnomocnictwa,
przedsiębiorcy, w stosunku, do kto� rego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem
oraz ze z�ro� deł powszechnie dostępnych, w szczego� lnos�ci  z baz i  rejestro� w:  PESEL, Rejestru Dowodo� w Osobistych, Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos�ci Gospodarczej (CEIDG), REGON.

Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną.

(miejscowos�c�, data ) (Klient 1: imię i nazwisko oraz p  odpis osoby, kto� rej dane będą  
przetwarzane* /   Klient 2: imię i nazwisko oraz p  odpis osoby, kto� rej dane  

będą przetwarzane*  )  

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ  

Pani/Pana dane osobowe mogą byc� przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej (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 powyz6szym BIK – obok
Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniz6ej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez BIK.

I. 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”).

II. Dane kontaktowe.
Z BIK moz6na się skontaktowac� 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  kto� rym  moz6na się  skontaktowac�  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  moz6na  się  kontaktowac�  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych.

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

1) wykonywania  czynnos�ci  bankowych,  w  szczego� lnos�ci  oceny  zdolnos�ci  kredytowej  i  analizy  ryzyka  kredytowego,  w  tym  z
wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;

2) statystycznych  i  analiz,  kto� rych  wynikiem  nie  są  dane  osobowe  i  wynik  ten  nie  słuz6y  za  podstawę  podejmowania  decyzji
dotyczących konkretnych oso� b fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych wynikający z przepiso� w Prawa bankowego;

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

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

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

1) dane identyfikujące osobę:  PESEL/NIP,  imię,  nazwisko,  dane dotyczące dokumento� w toz6samos�ci,  nazwisko rodowe,  nazwisko
panien� skie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;

2) dane adresowe i teleadresowe;
3) dane  socjo-demograficzne:  informacje  o  zatrudnieniu  lub  prowadzonej  działalnos�ci  gospodarczej,  wykształcenie,  dochody  i

wydatki, stan cywilny, liczba oso� b w gospodarstwie domowym, ustro� j majątkowy małz6onko� w;
4) dane dotyczące zobowiązania: z�ro� dło 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
zadłuz6enia z tytułu zobowiązania na dzien�  wygas�nięcia zobowiązania, data wygas�nięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania
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zobowiązania  lub  dopuszczenia  się  zwłoki,  o  kto� rej  mowa  w  art.105a  ust.3  ustawy,  przyczyny  wygas�nięcia  zobowiązania,
informacja o upadłos�ci konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosko� w kredytowych.

V. Źródło pochodzenia danych.
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.
Informacja o upadłos�ci konsumenckiej przetwarzana w BIK moz6e pochodzic� z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

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

1) dla  celo� w  wykonywania  czynnos�ci  bankowych,  w  szczego� lnos�ci  dokonywania  oceny  zdolnos�ci  kredytowej  i  analizy  ryzyka
kredytowego  –  przez  okres  trwania  Pani/Pana  zobowiązania,  a  po  jego  wygas�nięciu  –  tylko  w  przypadku  wyraz6enia  przez
Panią/Pana zgody lub spełnienia warunko� w, o kto� rych mowa w art.105a ust.3 Prawa bankowego, przy czym w z6adnym wypadku
nie dłuz6ej niz6  przez okres 5 lat po wygas�nięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK
– przez okres nie dłuz6szy niz6  5 lat od jego przekazania,  z tym, z6e dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuz6szy niz6  12
miesięcy od ich przekazania;

2) dla celo� w stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o kto� rych mowa w art.105a ust.4 Prawa bankowego –
przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygas�nięcia zobowiązania;

3) dla celo� w statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygas�nięcia zobowiązania, a w
zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuz6szy niz6  10 lat od jego przekazania;

4) dla celo� w rozpatrywania Pani/Pana reklamacji  i  zgłoszonych roszczen�  – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
roszczen�  wynikających z umowy lub z innego tytułu.

VII. Odbiorcy danych.
Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  byc�  udostępniane  przez  BIK  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  mocy  obowiązujących
przepiso� w  prawa,  w  tym  podmiotom  wymienionym  w  art.105  ust.4  i  4d  Prawa  bankowego,  a  takz6e  do  rejestru  PESEL  lub  Rejestru
Dowodo� w Osobistych w celu weryfikacji poprawnos�ci przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom wspo� łpracującym z BIK, o
ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą byc� takz6e 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.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo z6ądania 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 zgodnos�c� z prawem przetwarzania, kto� rego 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 takz6e prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie uz6ywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Moz6e Pani/Pan przesłac� te dane innemu
administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, kto� re stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu ro� wniez6  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

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

(miejscowos�c�, data ) (Klient 1: imię i nazwisko oraz podpis osoby, kto� rej dane będą
przetwarzane* / Klient 2: imię i nazwisko oraz podpis osoby, kto� rej dane

będą przetwarzane*)
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1. Wyrażam/y zgodę na:
[Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością
zawarcia umowy kredytu.]
na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  o  udostępnianiu  informacji  gospodarczych  i  wymianie  danych
gospodarczych  (Dz.U.  z  2019r.,  poz.681,  z  po� z�n.zm.)  upowaz6niam  Bank  Spo� łdzielczy  w  Niedrzwicy  Duz6ej  do  wystąpienia  za
pos�rednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązan� .

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

2. Wyrażam/y zgodę na:
Przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej z siedzibą w Niedrzwicy Duz6ej oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygas�nięciu moich zobowiązan�  wynikających
z Umowy, w celu oceny zdolnos�ci kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuz6szy niz6  5 lat od dnia wygas�nięcia:

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

(miejscowos�c�, data ) (Klient 1: imię i nazwisko oraz p  odpis osoby, kto� rej dane będą  
przetwarzane* /   Klient 2: imię i nazwisko oraz p  odpis osoby, kto� rej dane  

będą przetwarzane*  )  

KLAUZULE ZGÓD (ZGODY MARKETINGOWE)  

3. Wyrażam/y zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej (zwany dalej „Bankiem”) w celu reklamy

produkto� w i usług Banku zgodnie z (podstawa z art.6 ust.1 lit.a RODO);

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

2) wykorzystanie  podanych danych teleadresowych  w  celu  marketingu bezpos�redniego Banku przy  uz6yciu  telekomunikacyjnych
urządzen�  kon� cowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych
przez  Bank,  w  tym  takz6e  po  wygas�nięciu/  rozwiązaniu  Umowy  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lipca  2004  roku  Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018r., poz.1954, z po� z�n. zm.):

a)  za pos�rednictwem telefonu:

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

b)  za pos�rednictwem sms:

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

3) przesyłanie informacji handlowej za pomocą s�rodko� w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o s�wiadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2019r., poz.123, z po� z�n. zm.):

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

4) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji  i  marketingu oferowanych produkto� w i  s�wiadczonych
usług przez podmioty z Grupy BPS (podstawa art.6. ust.1 .lit.a RODO):

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

5) na  wykorzystanie  podanych  we  wniosku  kredytowym  i  Umowie  danych  teleadresowych  w  celu  marketingu  bezpos�redniego
podmioto� w z Grupy BPS przy uz6yciu telekomunikacyjnych urządzen�  kon� cowych (telefon, sms),  polegającego na otrzymywaniu
informacji  handlowych o produktach i  usługach oferowanych przez ww.  Podmioty,  w tym takz6e  po wygas�nięciu/rozwiązaniu
Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017r., poz.1907, z po� z�n.zm.):
a) za pos�rednictwem telefonu:
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KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

b) za pos�rednictwem sms:

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

6) na otrzymywanie od ww. podmioto� w informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
s�wiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z  2017r., poz.1907, z po� z�n.zm.) na adres poczty elektronicznej:

KLIENT 1 KLIENT 2

 TAK  NIE  TAK  NIE

Dane oso� b, kto� rych dane osobowe będą w dyspozycji Banku dla celo� w marketingowych,  będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie.

Bank Spo� łdzielczy w Niedrzwicy Duz6ej będzie korzystac� z moz6 liwos�ci oferowania towaro� w i usług z umiarem starając się dobierac� ofertę do
Pani/Pana potrzeb.

(miejscowos�c�, data ) (Klient 1: imię i nazwisko oraz podpis osoby, kto� rej dane będą
przetwarzane* / Klient 2: imię i nazwisko oraz podpis osoby, kto� rej dane

będą przetwarzane*)

Potwierdzam, z6e zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolnos�ci
udzielenia powyz6szej zgody, jak ro� wniez6  o moz6 liwos�ci jej odwołania w kaz6dym czasie, przy czym odwołanie zgody moz6e nastąpic� w banku,
w kto� rym zgoda zostaje udzielona. Przyjmuję do wiadomos�ci, z6e odwołanie zgody nie wpływa na zgodnos�c� z prawem przetwarzania danych
przed jej odwołaniem.

(miejscowos�c�, data ) (Klient 1: imię i nazwisko oraz podpis osoby, kto� rej dane będą
przetwarzane* / Klient 2: imię i nazwisko oraz podpis osoby, kto� rej dane

będą przetwarzane*)

Potwierdzam tożsamość i podpisy osób składających klauzule informacyjne i klauzule zgód.

(miejscowos�c�, data ) (imię i nazwisko oraz podpis pracownika banku)
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