KARTA INFORMACYJNA WNIOSKODAWCY
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU NR
Wniosek wypełniamy przez zaznaczenie X włąściwej odpowiedzi. Pola należy wypełnić drukowanymi literami.

DANE PERSONALNE
Nazwisko:

Imię/imiona:

PESEL:

kobieta

Płeć :

Dokument tożsamości:

dowód osobisty

karta pobytu

seria
Stan cywilny

zamężna/żonaty

rozwiedziony/rozwiedziona
tak

wdowa/wdowiec

separacja

Liczba dzieci na utrzymaniu *):

polskie

inne (jakie?)

Okres pobytu w Polsce:
Wykształcenie:

inny

nie

Liczba dorosłych na utrzymaniu:
Obywatelstwo:

paszport

numer

panna/kawaler

Rozdzielność majątkowa:

mężczyzna

lat

miesięcy

podstawowe

gimnazjalne

zasadnicze zawodowe

licencjackie

inżynierskie

magisterskie

Posiadam rachunek:

w Banku Pekao S.A.

średnie

w innym banku

Przejście na emeryturę planuję po osiągnięciu wieku:

lat

DANE ADRESOWE
Adres zamieszkania:
ulica

nr domu

miejscowość

kod pocztowy

województwo

nr lokalu

powiat

Okres zamieszkania: pod ww. adresem:
nr telefonu

kraj

lat

pod poprzednim adresem:

lat

adres poczty elektronicznej:
INFORMACJE O DOCHODACH

Nie osiągam dochodu
Osiągam dochód w średniej miesięcznej wysokości netto
Dochód przekazuję na mój rachunek bankowy

zł

tak

Zawód wykonywany:

nie

w walucie

w Pekao

innym banku

Stanowisko:

Staż pracy ogółem:

lat

miesięcy

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przeze mnie /zakład pracy

lat

miesięcy

INFORMACJE O MIESZKANIU I WYDATKACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Mieszkam w domu/lokalu:
przy rodzinie

do którego posiadam prawo własności

najmowanym

oddanym do użytkowania w ramach umowy użyczenia (używam bezpłatnie)

Obecne miesieczne wydatki mojego gospodarstwa domowego **) wynoszą:

zł

*) Proszę nie uwzględniać dzieci na które klient płaci alimenty
**) Wydatki przeznaczone na zakup żywności, ubrań, utrzymanie mieszkani, zakup środków higieny, edukację , kulturę, ochronę
zdrowia, transporti łączność.
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INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH
Zobowiązania finansowe bez zobowiązań zaciągniętych w Banku Pekao S.A.
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, łącznie ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ramach
działalności gospodarczej)

nie posiadam zobowiązań finansowych
posiadam zobowiązania finansowe

z tytułu spłaty pożyczek/kredytów, gdzie:
łączna miesięczna rata

zł

łączna kwota pozostała do spłaty

zł

z innych tytułów (np. alimentów, polis ubezpieczeniowych)
w miesięcznej wysokości
zł
Przyznane limity kredytowe (bez limitów przyznanych przez Bank Pekao S.A.)
nie mam limitów kredytowych

mam limity kredytowe w kwotach:
w rachunku osobistym

zł

w kartach kredytowych

zł

Udzielone poręczenia
nie jestem poręczycielem kredytów
jestem poręczycielem z tytułu kredytów spłacanych w łącznej miesięcznej wysokości:
w Banku Pekao S.A.

zł

w innych bankach

zł

w innych bankach

zł

gdzie łączna kwota pozostała do spłaty wynosi:
w Banku Pekao S.A.

zł

Dane kontaktowe

Administrator
danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Bank
Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57
(dalej również jako „Bank”).

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub
pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA –
Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem
https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub
pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA –
Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
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Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Odbiorcy danych

W celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej Bank zbiera Pani/Pana dane osobowe z:
• Biura Informacji Kredytowej (BIK), w zakresie informacji dotyczących Pani/Pana zobowiązań finansowych, oceny
punktowej (scoring), w zakresie w jakim są one potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych
• Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w zakresie informacji gospodarczych o zadłużeniu, w tym zawartych w
raportach, które służą w szczególności ocenie wiarygodności danej osoby
• Związku Banków Polskich, w zakresie informacji dotyczących zobowiązań finansowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych którymi są m.in.:
podmioty które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi rozliczenia lub rozrachunek; podmioty które
prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka (takimi jak Biuro Informacji
Kredytowej S.A. lub Związek Banków Polskich), jak również podmioty którym dane mogą być przekazane na podstawie
Pani/Pana zgody lub upoważnienia.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl

Okres przechowywania
danych

Źródła i zakres danych
pozyskiwanych od
podmiotów trzecich

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Bank na Pani/Pana rzecz – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
• podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym w celu dokonania badania
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz oceny zdolności kredytowej, w tym poprzez profilowanie – jeżeli
charakter zawieranej umowy z Bankiem wymaga dokonania takiej oceny – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek
prawny ciążący na administratorze; profilowanie polegać będzie na dokonaniu oceny lub prognozy prawdopodobieństwa
spłaty przez Panią/Pana kredytu; na podstawie przeprowadzonej analizy danych, Bank podejmie decyzję o udzieleniu
Pani/Panu kredytu,
• przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów
finansowych dla Pani/Pana w ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych - w tym
poprzez profilowanie - w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia Pani/Pana w zakresie usług
inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Pani/Pana potrzebami, celami i
cechami - jeżeli charakter zawieranej umowy z Bankiem wymaga dokonania takiej oceny – podstawę prawną stanowią
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze,
• wypełnienia przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem
działalności Bankowej, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o
wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o
automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich
usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą
prawną przetwarzania danych jest zgoda która może zostać udzielona przez Panią/Pana,
• realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje możliwość
dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania,
w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a
następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z
innymi państwami.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi
Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
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Prawa osoby, której dane dotyczą
Informacja o
wymogu podania
danych
Informacja o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej
z kosztów administracyjnych Banku okreśłonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.
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
szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
oraz profilowania.
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 sposób zautomatyzowany 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.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony
danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony
Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli
informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania).
Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z Bankiem - bez podania
danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

W odniesieniu do niektórych produktów banku o charakterze kredytowym dostępnych w bankowości elektronicznej decyzje
dotyczące Pani/Pana podejmowane będą automatycznie (tj. bez wpływu człowieka). Np. po wytypowaniu Pani/Pana lub po
złożeniu przez Panią/Pana wniosku o PEX (pożyczka ekspresowa) lub Kartę Kredytową następować będzie automatyczny
proces oceny zdolności kredytowej, a następnie automatycznie będzie wydawana decyzja kredytowa. Decyzje te będą
dotyczyły możliwości podjęcia wobec Pani/Pana decyzji kredytowej i zawarcia umowy w tym zakresie. Decyzje będą
podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących zaciągniętych zobowiązań, uzyskiwanych dochodów, wieku,
posiadanego majątku, przyznanej przez BIK oceny punktowej, historii kredytowej. Powyższe dane uznane zostały za istotne
przy ocenie zdolności kredytowej i możliwości spłaty zobowiązań. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną
ocenę Pani/Pana zdolności kredytowej. W wyniku profilowania Bank oceni prawdopodobieństwo, czy jest Pani/Pan w stanie
spłacać swoje zobowiązanie, w szczególności regulować terminowo raty. Na podstawie tak dokonanej oceny zdolności
kredytowej oraz ryzyka kredytowego Bank podejmie decyzję o udzieleniu Pani/Panu kredytu/pożyczki oraz wysokości raty.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących oceny zdolności kredytowej skutkującej możliwością
skorzystania z określonej oferty lub brakiem takiej możliwości, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do
wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez
człowieka).

Oświadczam, że otrzymałem/am przedstawioną mi treść informacji administratora danych osobowych dotyczącą przetwarzania moich
danych osobowych w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie
obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez BIK

Dane
kontaktowe

Administrator
danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Grzybowskiej 53/57 (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
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka
Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02676 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.
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Źródło
Cele przetwarzania oraz podstawa
pochodzenia Kategorie przetwarzanych danych
prawna przetwarzania
danych
Okres przechowywania danych
Odbiorcy danych
Prawa osoby, której dane dotyczą

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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Upoważnienie do wystąpienia o ujawnienie informacji gospodarczych
Upoważniam Bank Pekao S.A. do wystąpienia o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań (na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 470) za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A
do biur informacji gospodarczej

tak

nie

do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12

tak

nie

Udzielenie w/w upoważnień jest dobrowolne, ale jest niezbędne do dokonania przez Bank oceny zdolności kredytowej, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo bankowe. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż 60 dni od dnia jego udzielenia.
Brak udzielenia w/w upoważnień uniemożliwi rozpatrzenie składanego wniosku a w rezultacie końcowym zawarcie umowy.

Oświadczenie marketingowe
Wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług
oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska
53/57 („Bank”), jako administratora, w celu:
a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku,

tak

nie

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Bankiem, z którymi Bank zawarł umowy o
współpracy

tak

nie

2. przesyłanie przez Bank informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS)

tak

nie

3. kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz
używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego.

tak

nie

Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych:
identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych.
Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym
momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE
art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
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Oświadczenia końcowe
Oświadczam, że
nie złożyłem/am wniosku o ogłoszenie upadłości.
złożyłem/am wniosek o ogłoszenie upadłości, i:
ogłoszono upadłość

nie ogłoszono upadłości

wniosek został oddalony

wszelkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne,
wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie informacji,
zostałem/zostałam uprzedzony/uprzedzona przez Bank o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297
paragraf 1 Ustawy Kodeks karny w przypadku przedłożenia w Banku:
a) podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo
b) nierzetelnego, pisemnegooświadczenia dotyczacego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
Podpis osoby składającej wniosek i wszystkie powyższe oświadczenia i upoważnienia

(miejscowość i data)

(podpis)
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