Załącznik nr W.1
do Instrukcji kredytowania Klientów Instytucjonalnych Cz. II

WNIOSEK KREDYTOWY
☐ NOWY KREDYT ☐ ZMIANA WARUNKÓW KREDYTOWANIA ☐ ODNOWIENIE KREDYTU
(należy wypełnić czytelnie wszystkie pola, zaznaczyć właściwe okienka
wstawiając „X”, a w przypadku * skreślić niewłaściwe)
W przypadku wątpliwości podczas wypełniania Wniosku prosimy zwrócić się do pracownika Banku

1. WNIOSKODAWCA:

WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY (wypełnia Bank)
PIECZĘĆ ADRESOWA ODDZIAŁU:

Nazwa i adres Firmy
(może być pieczęć)

NR WNIOSKU
DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU
NR UMOWY

NIP

REGON

KRS

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:
Imię i Nazwisko
Nr telefonu:
e-mail:
Dane Wnioskodawców (wypełnić w przypadku Klientów będących osobami fiz. prowadz. dz. gosp. lub rolniczą, wykonujących wolny zawód, wspólników s.c.)
Imię i Nazwisko
PESEL
Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Wnioskodawca III
Wnioskodawca IV
2. WNIOSKUJEMY O UDZIELENIE KREDYTU

☐ NIE DOTYCZY

☐ kredyt w rachunku bieżącym
☐ kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
☐ kredyt obrotowy
☐ pożyczka gospodarcza
☐ pożyczka hipoteczna biznes

☐ Promesa udzielenia kredytu

☐ kredyt płatniczy
☐ wykup leasingu
☐ kredyt deweloperski
☐ kredyt inwestycyjny
☐ _________________________

Kwota (PLN)
Kwota słownie
Okres kredytowania

od ______________________ do ______________________ / ______________________ miesięcy *
(dzień/miesiąc/rok)

Karencja w spłacie
kapitału

(/dzień/miesiąc/rok)

do dnia ______________________ / ______________________miesięcy *
(dzień/miesiąc/rok)

Cel finansowania
Sposób płatność prowizji

☐ w ciężar przyznanego kredytu

☐ ze środków własnych Wnioskodawcy
☐ NIE DOTYCZY

2.1 WNIOSKUJEMY O ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU

☐ kredyt w rachunku bieżącym
☐ kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
☐ kredyt obrotowy
☐ pożyczka gospodarcza
☐ pożyczka hipoteczna biznes
Numer umowy
Zakres proponowanych zmian

☐ kredyt płatniczy
☐ wykup leasingu
☐ kredyt deweloperski
☐ kredyt inwestycyjny
☐ ____________________________________
Data zawarcia umowy

☐ zmiana terminu spłaty kredytu
☐ zmiana kwoty kredytu

☐ zmiana terminu uruchomienia kredytu
☐ zmiana zabezpieczenia

☐ inne (jakie ?) ____________________________________________________

Przyczyny wprowadzania zmian

Szczegółowy opis proponowanych
zmian

Inne istotne informacje związane z
proponowaną zmianą

☐ NIE DOTYCZY

2.2 WNIOSKUJEMY O ODNOWIENIE KREDYTU

☐ kredyt w rachunku bieżącym

☐ kredyt odnawialny w rachunku kredytowym

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Kwota (PLN)
Kwota słownie
Okres kredytowania

12 / ____ miesięcy*

☐ pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności
Cel finansowania

gospodarczej

☐ inny: _______________________________________________________________________________
Sposób płatność prowizji

☐ w ciężar przyznanego kredytu

☐ ze środków własnych Wnioskodawcy

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA ☐ INWESTYCYJNEGO ☐ DEWELOPERSKIEGO
☐ NIE DOTYCZY
☐ zakup: ☐ środków transportu, ☐ maszyn i urządzeń, ☐ nieruchomości
☐ refinansowanie poniesionych nakładów
☐ spłata kredytu inwestycyjnego
☐ wykup środków trwałych z leasingu
Przeznaczenie kredytu
☐ modernizacja/ulepszenie środków trwałych
☐ budowa
☐ ______________________________________________________________

☐ nie ☐ tak, w kwocie (PLN): ______________________
☐ kredyt obrotowy ☐ kredyt deweloperski ☐ środki własne
☐ ______________________________________________________________________

Podatek VAT podlega zwrotowi
Źródła finansowania podatku VAT
(wypełnić, gdy podatek VAT podlega zwrotowi)

Całkowity koszt przedsięwzięcia (PLN)
Dotychczas poniesione nakłady (PLN)
STRUKTURA FINANSOWANIA:

1
1

Kwota (PLN)

- środki własne

1

netto jeżeli nadpłata podatku VAT podlega zwrotowi z Urzędu Skarbowego,
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1

Udział %

- kredyty bankowe
- pozostałe źródła finansowania
Realizacja inwestycji związana jest ze
zmianą branży
Termin rozpoczęcia inwestycji

☐ tak ☐ nie

(miesiąc / rok)

Termin oddania do eksploatacji
(miesiąc / rok)

Inwestycja spowoduje powstanie
innowacyjnych produktów lub usług
Termin zakończenia inwestycji /
planowanego zakupu (miesiąc / rok)
Termin osiągnięcia planowanej
zdolności produkcyjnej (miesiąc / rok)

4. TERMINY URUCHOMIENIA ORAZ TRANSZE KREDYTU:
w dniu / od dnia*
w dniu / od dnia*
w dniu / od dnia*
w dniu / od dnia*
w dniu / od dnia*

☐ tak ☐ nie

kwota (PLN)
kwota (PLN)
kwota (PLN)
kwota (PLN)
kwota (PLN)

5. SPŁATA KREDYTU (KAPITAŁU):
Okres spłaty

od _________________________________ do _________________________________*
(dzień/miesiąc/rok)

Kredyt spłacany będzie z:

(dzień/miesiąc/rok)

☐ rachunku bieżącego ☐ rachunku pomocniczego ☐ przelewem lub gotówkową na rachunek kredytu

Forma i terminy spłaty
☐ w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych ☐ w równych ratach kapitałowo-odsetkowych płatnych:
☐ miesięcznie ☐ kwartalnie ___________________ dnia każdego miesiąca / miesiąca kończącego kwartał*
☐ inne: ___________________________________________________________________________________________________
☐ jednorazowo na koniec okresu kredytowania
☐ w terminach i kwotach podanych poniżej:
w dniu / od dnia*
do kwoty (PLN)
w dniu / od dnia*
do kwoty (PLN)
w dniu / od dnia*
do kwoty (PLN)
w dniu / od dnia*
do kwoty (PLN)
w dniu / od dnia*
do kwoty (PLN)
6. SPŁATA ODSETEK:
☐ w terminach płatności kapitału

☐ miesięcznie ☐ kwartalnie ___________________ dnia każdego miesiąca/miesiąca kończącego kwartał*
☐ inne: ______________________________________________________________________________________________________
7. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA:
☐ weksel własny in blanco ☐ poręczenie wg prawa cywilnego ☐ poręczenie wekslowe ☐ cesja wierzytelności od odbiorców
☐ kaucja pieniężna

☐ blokada środków pieniężnych ☐ zastaw rejestrowy ☐ przewłaszczenie rzeczy ruchomych

☐ hipoteka na nieruchomości ☐ cesja praw z umowy ubezpieczenia ☐ pełnomocnictwo do rachunku bankowego ☐ inne
Dodatkowe informacje o zabezpieczeniach rzeczowych
Rodzaj i oznaczenie zabezpieczenia
Właściciel przedmiotu
(np. nr KW, marka i rok produkcji
zabezpieczenia
pojazdu/maszyny)
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Wartość
Obciążenia
zabezpieczenia (hipoteki, zastawy
(PLN)
rejestrowe itp.)

Podstawa oszacowania
wartości
(polisa, wycena, faktura)

1.

Oświadczam/y, że:
1) wobec:
Nazwa organu

Urzędu Skarbowego
(m.in. z tytułu podatków i ceł)

☐ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
☐Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
(z tytułu składek m.in. na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy)

Stosownych Urzędów

3.

4.

posiadam/y zaległości?

☐ NIE
☐ TAK

☐ NIE
☐ TAK, w kwocie: ___________zł
(zaległości są objęte ugodą: ☐NIE ☐TAK)

☐ NIE
☐ TAK

☐ NIE
☐ TAK, w kwocie: ___________zł
(zaległości są objęte ugodą: ☐NIE ☐TAK)

☐ NIE
☐ TAK, w kwocie: ___________zł
(zaległości są objęte ugodą: ☐NIE ☐TAK)
2) ☐ nie posiadam/y / ☐ posiadam/y zaległości wobec banków, towarzystw leasingowych i innych instytucji finansowych
(kwota zaległości: _________________________ zł);
3) ☐ nie toczy/ą się / ☐ toczy/ą się wobec mnie/nas lub ☐ nie grozi/żą / ☐ grozi/żą mi/nam postępowania sądowe,
administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań,
które dotyczą co najmniej 5% sumy bilansowej lub na kwotę przewyższającą 10 000,00 PLN;
4) w okresie ostatnich 12 m-cy ☐ zostały / ☐ nie zostały wystawione wobec mnie/nas tytuły egzekucyjne w kwocie
przekraczającej 1.000,00 PLN;
5) ☐ nie został / ☐ został rozpoczęty proces likwidacji, postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy;
6) ☐ nie został / ☐ został zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego i ☐ nie
przewiduje się / ☐ przewiduje się złożenia/e takiego wniosku w okresie kredytowania;
7) ☐ nie jestem/śmy / ☐ jestem/eśmy członkiem Warszawskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Fieldorfa 5a, zwanego w dalszej części „Bankiem”;
8) ☐ nie łączą / ☐ łączą mnie/nas powiązania kapitałowe lub organizacyjne z członkami Banku, osobami zajmującymi
kierownicze stanowiska w tym Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej Banku bądź Zarządzie Banku (osoby
powiązane: ______________________________________________________________________________);
9) następujące podmioty lub osoby są powiązane organizacyjnie lub personalnie z naszą Firmą:
________________________________________________________________________________________.
W/w podmioty lub osoby ☐ są / ☐ nie są członkami Banku, osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub
funkcje w Radzie Nadzorczej lub w Zarządzie Banku;
2
10) środki finansowe przeznaczone na wkład własny ☐ pochodzą / ☐ nie pochodzą z kredytu ;
3
11) Oświadczam że, ☐ pozostaję / ☐ nie pozostaję we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką
Oświadczam/y, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane
w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody na pobranie przez Bank opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku z
mojego/naszego rachunku bieżącego, w wysokości obowiązującej aktualnie w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów
instytucjonalnych.
☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody, aby Bank korespondencję związaną z udzieleniem kredytu kierował na wskazany
we wniosku adres e-mail.
(z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego,
środków transportu itp.)

2.

zobowiązania w okresie ostatnich 12
miesięcy regulowane były terminowo?

(miejscowość, data)

2

☐ NIE
☐ TAK

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcy)

wypełnić w przypadku wniosku o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie nieruchomości lub w przypadku, gdy okres kredytowania
przekracza trzy lata i hipoteka na nieruchomości stanowić będzie zabezpieczenie kredytu.
3
w przypadku wspólników spółek osobowych gdy oświadczenia wspólników różnią się od siebie, należy przyjąć oświadczenie osobno
od każdego wspólnika spółki.
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KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD
WARIANT I*
[stosuje się w przypadku Klientów, których forma prowadzonej działalności jest inna aniżeli wskazana w wariancie II,
np. wariant I stosuje się do spółek prawa handlowego]*
*niepotrzebny wariant skreślić
1.

Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości że:
1)

instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących
tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art.
105 ust. 4d Prawa bankowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.), udostępniać informacje
o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych
instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków;

2)

na podstawie art. 105 ust. 4d Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.), Bank może - za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji
finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych
z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

3)

Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo bankowe
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.).

2.

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji handlowej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1219) w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej:
______________________________.

3.

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie podanych we wniosku
kredytowym danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji
handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu
umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U 2018 r., poz. 1954, z późn.
zm.).

_________________________________________________
(miejscowość, data)

______________________________________________
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących
Wnioskodawcę)

WARIANT II*
[stosuje się w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą, wykonującymi wolny zawód, wspólnikami s.c. jawnej, partnerskiej,
a także do przedstawicieli spółek będących osobami fizycznymi i pracowników oraz pełnomocników. Jedynie
przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych przez instytucje obowiązane odbywa się bez wiedzy osób,
których informacje te dotyczą]*
*niepotrzebny wariant skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA WARSZAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Warszawski Bank Spółdzielczy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -zwane dalej
„RODO”).
1.

Administrator danych osobowych.
Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).
2. Inspektor Ochrony Danych.
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Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – NT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Traugutta 25 –
z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
wbsbank@inspektordo.eu lub wbs@iod.mobi, pod numerem telefonu 607 773 700 lub pisemnie na adres naszej
siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
3. Grupa BPS.
Grupę BPS tworzą spółki: Bank BPS S.A., BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul.
Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS
Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81
oraz Banki Spółdzielcze będące członkami zrzeszenia (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej
www.bankbps.pl/o-grupie-bps).
4. Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1)

w celu zawarcia umowy kredytu na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Warszawskiego Banku
Spółdzielczego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187, z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3) w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4) w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2018 poz. 2038
z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5) w celu ewentualnego podejmowania czynności 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 nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu
także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu
o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10) w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów
z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze
stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
11) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących
z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli
profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Zakres przetwarzanych danych
Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego i uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy
kredytowej i obejmuje: dane osobowe, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane
dotyczące posiadanych produktów i usług.
6.
1.

Prawo do sprzeciwu.
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. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że
Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana
dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.
7. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
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1)

dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności 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. 105 a ust. 3 i 5 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;
2) dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 i 5
Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
3) 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.
8. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: NT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25,
podmiotom z Grupy BPS, partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc
produkty lub usługi, w szczególności BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul.
Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS
Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81,
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 Agencja Restrukturyzacja
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego,
w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku
Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr,
Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji
stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie
art. 105 ust. 4d Prawa bankowego udostępniać informacje o Pani/Pana zobowiązaniach powstałych z tytułu umów
związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od
banków.
Na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków
informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także
podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje
marketingowe.
9. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo przenoszenia danych;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej,
a także wykonywania umowy kredytu, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora

__________________________________________
(miejscowość, data)
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______________________________________
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Warszawski Bank Spółdzielczy (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 powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych
osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez BIK.
1. 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”).
2. Dane kontaktowe.
Z BIK można się skontaktować 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 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.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
1) 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;
2) 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;
3) 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;
4) 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.
4. Kategorie przetwarzanych danych.
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
1) 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;
2) dane adresowe i teleadresowe;
3) dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie,
dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
4) 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.
5. Źródło pochodzenia danych.
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.
6. Okres przez który dane będą przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
1) 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
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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;
2) 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;
3) 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;
4) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana
potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
7. Odbiorcy danych.
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.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą.
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.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Biura Informacji Kredytowej

__________________________________________

______________________________________
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

(miejscowość, data)

KLAUZULE ZGÓD
1.

Wyrażam/y zgodę na:
a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawski Bank Spółdzielczy (zwanego dalej „Bankiem) w
celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Wnioskodawca I
TAK
b)

Wnioskodawca II

NIE

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji
handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu
umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, z
późn. zm):
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- za pośrednictwem telefonu:
Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II

NIE

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

- za pośrednictwem sms:
Wnioskodawca I
TAK
c)

Wnioskodawca II

NIE

TAK

NIE

przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1907, z późn. zm.):
Wnioskodawca I
TAK

d)

NIE DOTYCZY

Wnioskodawca II

NIE

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych
produktów i świadczonych usług przez podmioty z Grupy BPS (podstawa art. 6. ust. 1 .lit. a RODO):
Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II

NIE

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

e)

na wykorzystanie podanych we wniosku kredytowym danych teleadresowych w celu marketingu
bezpośredniego podmiotów z Grupy BPS przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon,
sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez
ww. Podmioty, w tym także po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 , z późn. zm.):
- za pośrednictwem telefonu:
Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II

NIE

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

- za pośrednictwem sms:
Wnioskodawca I
TAK
f)

Wnioskodawca II

NIE

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

na otrzymywanie od ww. podmiotów informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2017 r., poz. 1219, z późn. zm.):
Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II

NIE

TAK

__________________________________________
(miejscowość, data)

NIE

NIE DOTYCZY

______________________________________
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

Warszawski Bank Spółdzielczy będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się
dobierać ofertę do Pani/Pana potrzeb.
2.

Wyrażam/y zgodę:
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Warszawski Bank Spółdzielczy do
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań jako konsumenta.
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[Wyrażenie przez Panią/Pana powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować
będzie niemożliwością zawarcia umowy.]

Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II
TAK

NIE

__________________________________________
(miejscowość, data)

NIE

NIE DOTYCZY

______________________________________
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. Przyjmuję
do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

__________________________________________

_______________________________________

(miejscowość, data)

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

Załączniki do Wniosku:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

WYPEŁNIA PRACOWNIK ODDZIAŁU BANKU
STATUS KLIENTA
WNIOSEK KOMPLETNY

☐ Klient Banku

☐ nowy Klient

☐ TAK
☐ NIE, USTALONA DATA UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI KREDYTOWEJ: ___________________

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW
Klienta zweryfikowano i sprawdzono jego umocowanie.

(czytelny podpis lub pieczęć funkcyjna oraz podpis pracownika Banku)
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