Załącznik nr 33
do Zasad udzielania kredytów konsumenckich …
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach

wstawić X.

Numer wniosku:

OŚWIADCZENIE

zgoda na weryfikację przetwarzanie i weryfikację danych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
ubiegającej się o kredyt konsumencki
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA GOSPODARSTWA/ NAZWA PODMIOTU, ADRES (pieczęć)

-

REGON

-

NIP

-

.

Bank Spółdzielczy w Skórczu, ul. Główna 40a, 83-220 Skórcz, jako administrator danych informuje, że:
1) przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania czynności bankowych oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratora danych;
2) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych
uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych;
3) dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane pomiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym do:
a. Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
b. innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe,
4) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Oświadczenia:
1)

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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 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)
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 oraz na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z
późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do pozyskania
z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie
informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków
Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,
przekraczającego 200 zł lub braku danych o takim zadłużeniu;
3)
wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przetwarzanie – aktualnie i po wygaśnięciu umowy – przez administratora moich danych osobowych w celu
wykonania czynności wywołanych
złożonym wnioskiem/
udzielonym poręczeniem.

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.), że
informacje podane w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i nadal aktualne.

Miejscowość

stempel funkcyjny i podpis pracownika Banku

-

-

data

pieczęć i podpis klienta

