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Załącznik do*) 

 umowy o prowadzenie rachunków bankowych z dnia        

 umowy o kartę z dnia       

 umowy o usługi bankowości elektronicznej  z dnia       
 

 

 

OŚWIADCZENIE** 

posiadacza/współposiadacza/użytkownika systemu 

 

 

1. Bank informuje, iż przetwarza dane osobowe posiadacza/współposiadaczy w celu podjęcia niezbędnych działań związanych 

z zawarciem i wykonaniem umowy (umowy o prowadzenie rachunków bankowych). Dane te są przeznaczone dla banku oraz mogą być 

przekazane podmiotom wymienionym w art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72  

poz. 665 z późn. zm.) oraz SGB-Bankowi S.A. - bankowi zrzeszającemu z siedzibą w Poznaniu, a także: 

      

2. Administratorem danych osobowych posiadacza/współposiadaczy jest  

Bank Spółdzielczy w Rzepinie z siedzibą w Rzepinie przy ul. Dworcowej 9 

nazwa i adres banku – administratora 

3. Bank informuje również, że posiadaczowi/współposiadaczowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  

oraz ich poprawiania. 

4. Bank informuje, że w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o kartę/umowy o usługi 

bankowości elektronicznej oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb banku i realizacji ustawowo określonych uprawnień 

i obowiązków banku związanych z wykonaniem czynności bankowych, podane przez posiadacza/współposiadacza dane osobowe będą 

przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665  

z późn. zm.) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A). Dane te 

będą przetwarzane przez to Biuro w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy - Prawo bankowe oraz udostępniane 

bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy - Prawo bankowe i w zakresie tam określonym. Dane 

posiadacza/współposiadacza są niezbędne do wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Bank informuje,  

że posiadaczowi/współposiadaczowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5. Na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), bank 

może – za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, Budynek Adgar Plaza, 

ul.Postępu 17A, 02-697 Warszawa – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje 

o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy o kartę/umowy o usługi bankowości elektronicznej, a związanych z wykonywaniem 

czynności bankowych. 

6. Na podstawie art. 105 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poźn. zm.) 

oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

(Dz. U. Nr 81, poz. 530), bank ma możliwość przekazania danych o zobowiązaniach posiadacza/współposiadacza powstałych z tytułu 

umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu lub/i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie* w przypadku, gdy: 

1) zobowiązanie lub zobowiązania wobec banku powstały z tytułu niniejszej umowy, 

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań posiadacza/współposiadacza wobec banku wynosi co najmniej 200 złotych  

oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni, 

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez bank listem poleconym albo doręczenia posiadaczowi/współposiadaczowi 

do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez posiadacza/współposiadacza, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – 

na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych 

do KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub/i BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie*. 

Niezależnie od uprawnienia banku określonego powyżej, bank może przekazać do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji 

Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub/i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie*, 

informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach posiadacza/współposiadacza, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące 

warunki: 

1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, 

2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez bank listem poleconym albo doręczenia posiadaczowi/współposiadaczowi 

do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez posiadacza/współposiadacza, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – 

na adres miejsca zamieszkania, pisma zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD BIG S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu lub/i BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie*, 
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3) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu 

wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie. 

7. Na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i ust. 4d i art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) bank ma prawo przekazywać dane osobowe 

posiadacza/współposiadacza do systemu międzybankowej informacji gospodarczej – Bankowy Rejestr (System BR), którego 

Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich. Dane gromadzone w Systemie BR mogą być udostępniane biurom informacji 

gospodarczej, instytucjom finansowym zależnym od banków oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym w zakresie  

i na warunkach określonych w ww. ustawach.  

8. Niżej podpisany/podpisani niniejszym: 

1)  wyrażam/y  nie wyrażam/y zgodę/y*)2 

2)  wyrażam/y  nie wyrażam/y zgodę/y*)3 

na przetwarzanie przez bank moich danych osobowych dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym dla celów związanych 

z oferowaniem innych usług świadczonych przez bank, jak również usług innych podmiotów powiązanych z bankiem, znajdujących się 

w ofercie banku, to jest ………………………1 oraz dla celów związanych z zawarciem umowy na świadczenie tych usług, a także  

na udostępnienie moich danych osobowych wymienionym podmiotom w celach marketingowych lub w celu zawarcia umowy. 

9. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. 

10. Niżej podpisany/podpisani niniejszym: 

1)  wyrażam/y  nie wyrażam/y zgodę/y*)2 

2)  wyrażam/y  nie wyrażam/y zgodę/y*)3 

na otrzymywanie od banku informacji handlowej w formie pisemnej na wskazany przeze mnie adres do korespondencji lub w drodze 

komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres, a także na składanie przez 

bank propozycji zawarcia umowy za pomocą telefonu, wizjofonu, telefaksu, poczty elektronicznej, automatycznego urządzenia 

wywołującego lub innego środka komunikacji elektronicznej.  

11. Niżej podpisany/i  

1)  wyrażam/y  nie wyrażam/y zgodę/y*)2  

2)  wyrażam/y  nie wyrażam/y zgodę/y*)3 

na przetwarzanie i udostępnianie przez bank lub Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta 

przy ul. Postępu 17A przekazanych przez bank, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie 

dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem – w zakresie przewidzianym 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz innych ustaw. 

12. Złożenie przez posiadacza/współposiadacza zgody na przetwarzanie danych w zakresie, o którym mowa w ust. 11, jest dobrowolne 

i posiadaczowi/współposiadaczowi przysługuje w każdym czasie prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w zakresie, 

o którym mowa w ust. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
miejscowość, data   

 

        

              imię i nazwisko posiadacza/użytkownika systemu 

 
   podpis 

        

            imię i nazwisko współposiadacza/użytkownika systemu  podpis 

 

 
data, stempel podpisowy i podpisy za bank 

*) odpowiednie zaznaczyć 
**) zapisy ust. 4-7 nie dotyczą rachunków lokat terminowych  

                                                           
1 W tym miejscu należy sprecyzować krąg podmiotów (np. Concordia Polska S.A., SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o. o. itp.) 
2 W tym miejscu wyraża bądź nie wyraża zgody posiadacz  rachunku 
3 W tym miejscu wyraża bądź nie wyraża zgody współposiadacz rachunku 


