
                                                                                      Załącznik  do wniosku o kredyt na działalność gospodarczą 

  

Dane Współmałżonka Wnioskodawcy  
 

WNIOSKODAWCA: 

 

 

DATA WNIOSKU: 

 

1. DANE PERSONALNE 
 

Imiona i Nazwisko  

Nazwisko rodowe  

PESEL  

Rodzaj dokumentu tożsamości/ seria i numer  

Organ wydający/data wydania  

Data i miejsce urodzenia  

Obywatelstwo  

Imię ojca i imię matki  

 

Adres stałego zameldowania 

(ul/osiedle, nr lokalu, nr domu, kod pocztowy, 

miejscowość, powiat, kraj 

 

 

Telefon kontaktowy/ adres e-mail  

 
Bank informuje, że: 

1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze 
zm.) jest Administratorem podanych przez Wnioskodawcę danych osobowych i że Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do 

przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w 

przypadkach określonych w w/w ustawie, 
2) dane te przetwarzane będą przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach w celu rozpatrzenia niniejszego 

wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie 

danych osobowych 
3) na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r., poz. 128 ze zm.) podane przez 

Wnioskodawcę dane i dotyczące go informacje stanowiące tajemnicę bankową Bank będzie przekazywał do Biura Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa (dalej BIK). 
4) dane te będą przetwarzane przez BIK w celu i zakresie określonym w art.105 i art. 105a ustawy - Prawo bankowe oraz 

udostępniane: 

a. bankom: jako informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z 
wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, 

b. innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów: jako informacje stanowiące tajemnicę bankową, w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji 
bankowych i poręczeń, 

c. biurom informacji gospodarczej w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010r., Nr 81, poz. 530), na zasadach określonych w tej ustawie, 

d. innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy - Prawo bankowe. 

5) W/w dane mogą być udostępniane przez Bank SGB Bankowi S.A. oraz Bankom Spółdzielczym zrzeszonym w Spółdzielczej 
Grupie Bankowej w celu prowadzenia działalności marketingowej.   

 

Oświadczenia:   

1.   Wyrażam  zgodę/   nie  wyrażam  zgody* na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych,   

2.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie 
informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku 

skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż  2 lata od dnia otrzymania przez Biuro 
Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo bankowe oraz innych ustaw, 

3.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody* na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości-  przez Bank oraz przez SGB Bank  S.A oraz 
Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej  moich danych osobowych w celu wykonania czynności 

wywołanych złożonym wnioskiem  w celach marketingowych, 

4. Upoważniam Bank, na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 i 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r, poz. 128 ze 
zm.)do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie 

informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, 



5. Upoważniam Bank, na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 i 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r., poz. 128 

ze zm.)do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta Budynek 

Adgar Plaza ul. Postępu 17A, Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 

zobowiązań. 

6. Oświadczam, iż 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. 

7. Oświadczam, że moja kondycja finansowa jest /  nie jest* uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z 

akcjonariuszem banku, członkiem organu banku (członek zarządu banku, członek 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…................................................................................................................................................. 

8. Pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 k.k. (Dz.U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, iż 

podane przeze mnie informacje we wniosku są prawdziwe. 

 

     Ja, niżej podpisany(a) będąc współmałżonkiem pana(i)………………………………........................................ 

mając na uwadze postanowienia art. 37 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego niniejszym wyrażam zgodę na 

zaciągnięcie przez mojego współmałżonka kredytu w kwocie zł………………………………………………….. 

słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach. 

     Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez mojego współmałżonka/ę z naszego majątku 

wspólnego.  

  

                                           Miejscowość, data                                          podpis Współmałżonka Wnioskodawcy 

 

 

 

 


