
 
 

1 - osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, spółka 
cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, inne. 
* - niepotrzebne skreślić; 

 
 

BANK SPÓŁDZIELCZY W IZBICY  
 

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY 
KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA* 
zwanego w kwestionariuszu „Klientem”: 

 
Nazwa Firmy1/ Imię i nazwisko osoby fizycznej*: .…………………...…………………........ 
REGON/ PESEL*: ……………………………………………………………..…………….. 
 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE  
(dane wypełniane tylko w przypadku, jeżeli Kredytobiorca/ Poręczyciel jest osobą fizyczną) 

 
1. Wykształcenie:...................................................................................................................... 
2. Miejsce pracy poza gospodarstwem rolnym: ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3. Miesięczny dochód netto z pracy poza gospodarstwem rolnym: .…………………….. zł. 
4. Miesięczny dochód netto z tytułu emerytury/ renty*: .................................................... zł. 
5. Liczba osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe (bez wliczania Klienta): ………, w 

tym: 

a) …….. (podać liczbę osób) osób uzyskujących dochody poza gospodarstwem rolnym 

(wynagrodzenie za pracę/ renta/ emerytura*) w łącznej wysokości (podać łączny miesięczny dochód 

netto): ……….. zł, 

b) …….... (podać liczbę osób) osób pozostających na utrzymaniu Klienta. 

6. Miesięczne koszty utrzymania rodziny: …………………………….…………..…… zł 
7. Czy Klient posiada współmałżonka ………………..…. (tak / nie) 
8. Czy między współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa ……………… (tak / nie) 
9. Czy Klient posiada zobowiązania alimentacyjne: ………..… (tak/ nie) w wysokości 

……………………zł miesięcznie. 

10. Czy przeciwko Klientowi prowadzone jest aktualnie postępowanie sądowe lub egzekucyjne: 

………… (tak/ nie).  

Jeżeli tak, proszę podać z jakiego tytułu: ...……………………………………………………….. . 

Współmałżonek Klienta 
(dane wypełniane tylko w przypadku, gdy między współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa): 
 

1. Imię i nazwisko: …..………………………………………………………………….. 
 
2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………. 

 
3. Seria i nr dowodu tożsamości: ……………………………………………….………. 

 
4. PESEL: ..……………………………………………………………………………... 

 
 
 

II. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO 
(Poręczyciel nie prowadzący gospodarstwa rolnego wypełnia jedynie punkty 2, 3, 6, 7, 8 w części dotyczącej „Stanu 
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majątkowego” oraz wszystkie punkty w części dotyczącej „Zewnętrznych źródeł finansowania”) 
 
Liczba osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym: …….……, w tym sezonowo: …….….. 
Stan majątkowy: 
Użytkowane grunty (w ha): 

Razem: 
Własne Dzierżawione 

Grunty orne 
Użytki 
zielone 

Sady 
i plantacje 

Grunty 
orne 

Użytki 
zielone 

Sady 
i plantacje 

 
 

      

 
1. Nieruchomości stanowiące własność Klienta (również nieruchomości niewchodzące w skład 

gospodarstwa rolnego): 

Rodzaj nieruchomości 
(działka gruntu – powierzchnia, działka 

zabudowana – opis jakie budynki 
znajdują się na działce i ich 

powierzchnia użytkowa; numer księgi 
wieczystej prowadzonej dla 
nieruchomości; nazwa sądu 

prowadzącego KW) 

Szacunkowa 
wartość 

nieruchomości  
(w zł; informacja, 

na jakiej podstawie 
określono wartość 
nieruchomości – 
wycena, faktura, 

polisa, itp.) 

Czy nieruchomość 
jest obciążona? 

(nie / tak; na czyją rzecz jest 
obciążona? wysokość 

obciążenia w zł) 

Czy nieruchomość 
jest ubezpieczona? 

(tak/ nie; na jaką sumę jest 
ubezpieczona? do kiedy 

ważne jest ubezpieczenie?) 

................................................

................................................

................................................

................................................ 

................................................

................................................

................................................

................................................ 

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................. 
 

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................. 
 

2. Maszyny, urządzenia i środki transportu stanowiące własność Klienta, również ruchomości nie 
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (np. prywatny samochód) oraz użytkowane przez 
Klienta (np. na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, itp.): 

Rodzaj ruchomości  
(nazwa ruchomości; rok produkcji; 
czy ruchomość stanowi własność 

Klienta? tak/ nie) 

Szacunkowa wartość 
ruchomości 

(w zł; informacja, na jakiej 
podstawie określono 

wartość ruchomości – 
wycena, faktura, polisa, 

itp.) 

Czy ruchomość jest 
obciążona? 

(nie/ tak; na czyją rzecz 
jest obciążona) 

Czy nieruchomość 
jest ubezpieczona? 

(tak/ nie; na jaką sumę jest 
ubezpieczona? do kiedy 

ważne jest ubezpieczenie?) 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................ 

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

.................................. 

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

............................... 

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................ 
 
 
 
3. Posiadany inwentarz żywy: 

Nazwa 
Ilość sztuk 

ogółem 
Ilość sztuk 

przeznaczona 
Szacunkowa 

wartość jednej 
Szacunkowa 

wartość stada w 
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do zbycia lub 
zużycia 
w ciągu 

najbliższego 
roku (stado 

podstawowe) 

sztuki 
inwentarza w 

zł 

zł 
(2 × 4) 

1 2 3 4 5 

Bydło ogółem, w tym:     

1) krowy mleczne     

Trzoda chlewna ogółem     

Drób ogółem:     

Inne, w tym:     

a) owce     

b) konie     

c) króliki     

d) pnie pszczele     

e) …………………………     

4. Pozostały posiadany majątek rzeczowy: 
Nazwa składnika 

majątku 
Ilość w t 

Szacunkowa wartość 
1 tony 

Szacunkowa wartość 
ogółem (2×3) 

1 2 3 4 

I. Zmagazynowane ziarno zboża 

a) pszenica    

b) żyto    

c) jęczmień    

d) owies    

e) kukurydza    

f) …………………...    

g) …………………..    

II. Środki do produkcji rolnej 

a) nawozy    

b) środki ochrony roślin    

c) pasze    

III. Produkcja roślinna w toku: 

Nazwa składnika 
majątku 

Areał 
w hektarach 

Szacunkowa 
wydajność 

Szacunkowa 
wartość 1 tony 

Szacunkowa 
wartość ogółem 
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w tonach 
z hektara 

(2×3×4) 

1 2 3 4 5 

Rośliny zbożowe: 

a) pszenica     

b) żyto     

c) jęczmień     

d) owies     

e) kukurydza     

f) ……………...     

g) ……………..     

Rośliny okopowe 

a) ziemniaki     

b) buraki cukrowe     

c)......................     

d) ……………...     

Rośliny oleiste 

a) rzepak i rzepik     

b) ……………….. .     

Rośliny specjalne 

a) tytoń     

b) chmiel     

Inne uprawy roślinne 

a) ………...……...     

b) ……………….     

 
6. Posiadane rachunki (bieżące, oszczędnościowe, lokat terminowych) w innych bankach: 
 

Nazwa banku Rodzaj i numer rachunku Waluta Kwota na rachunku 
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7. Udzielone pożyczki: 
 

Data udzielenia kwota Okres spłaty 
   
   
   

 
8. Inne składniki majątkowe 

Nazwa składnika majątku 
Szacunkowa wartość składnika 

majątku 

  
  
 
Zewnętrzne źródła finansowania majątku: 
1. Posiadane kredyty/ gwarancje/ leasing/ factoring* udzielone przez inny bank/ instytucję  
finansową*: 

 
2. Oświadczam, że ubiegałem się/ nie ubiegałem się* w ciągu ostatniego roku/ ubiegam się/ nie 
ubiegam się * o: kredyt/ gwarancję/ leasing/ factoring* w następujących innych bankach/ instytucjach 
finansowych* w kwocie: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Udzielone poręczenia: 

Nazwa podmiotu/ Imię 
i nazwisko osoby, za którą 

udzielono poręczenia 

Rodzaj poręczanego 
zobowiązania  

(kredyt, pożyczka, leasing, 
faktoring) 

Wysokość 
poręczanego 
zobowiązania 

Termin 
zakończenia 
poręczanego 
zobowiązania 

    

    

    

    

 
4. Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* wymagalne zadłużenie dotyczące płatności 
publicznoprawnych (podatkowych, z tytułu ubezpieczeń społecznych) w stosunku do KRUS/ ZUS/ 
Urzędu Skarbowego/ Urzędu Gminy* w wysokości …………………………………… 
 
5. Kwota rocznych unijnych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych: ……..……..... zł 
 
 
 
 
 
III. Oświadczenia wnioskodawcy/-ów)  
 
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu 

Nazwa banku/ 
instytucji 

finansowej 

Rodzaj 
zobowiązania 
(kredyt, gwarancja, 
leasing, factoring) 

Walut
a 

Kwota kapitału 
pozostała do 

spłaty 

Kwota 
miesięcznej 

spłaty kapitału 

Ostateczny 
termin spłaty 
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karnego, że informacje podane w tym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym i nie 
zawierają żadnych przemilczeń. 

2. Dane osobowe, zawarte w niniejszym kwestionariuszu, Bank będzie przetwarzać wyłącznie 
w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie 
udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 665, z późn. zm.), oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje 
niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania 
zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane 
zostały podane dobrowolnie (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

3. Przyjmuję do wiadomości informacje Banku Spółdzielczego w Izbicy, że: 
1) Bank Spółdzielczy w Izbicy ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica będzie administratorem moich 

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

2) dane te będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Izbicy w celu rozpatrzenia 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) Bank Spółdzielczy w Izbicy nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z 
wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz innych 
przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do 
instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 
17a, 02-676 Warszawa zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w 
art. 105a ustawy Prawo bankowe. 

4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy 
o ochronie danych osobowych.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Izbicy (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. 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).  
2) 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) 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 
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administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem 
reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami. 

4) 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. 

5) 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) 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. 

7) 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) 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. 
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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 

5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r., o udostępnianiu informacji 
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) upoważniam Bank Spółdzielczy w Izbicy do wystąpienia 
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 
□ TAK;   □ NIE; 

6. Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Izbicy z siedziba w Izbicy ul. 
Lubelskiej 125A, 22-375 Izbica do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej 
S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby. Zgodnie z art. 14 - 18 
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) podmiot, który zawarł z biurem umowę o 
ujawnienie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji 
gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada upoważnienie 
tego konsumenta, w terminie 30 dni od dnia jego udzielenia. 
□ TAK;   □ NIE; 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z 
siedzibą w Warszawie –, moich danych osobowych, od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z 
art. 105a ust.2 ustawy Prawo bankowe: 
□ TAK;   □ NIE 

8. Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Izbicy z siedziba w Izbicy ul. 
Lubelskiej 125A, 22-375 Izbica o udzielenie informacji oraz przetwarzanie moich danych 
osobowych w bazie System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest 
Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi 
Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa:  
□ TAK;   □ NIE; 

9. Oświadczam, że nie toczy się ̽ / toczy się  ̽wobec mnie postępowanie egzekucyjne ……………… . 
10. Oświadczam, że wystąpiłem /̽ nie wystąpiłem  ̽ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 

konsumenckiej. 
11. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank 

Spółdzielczy w  Izbicy  przy ul. Lubelskiej 125A. oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z 
siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta w Warszawie przekazywanych przez Bank 
Spółdzielczy w Izbicy, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących 
tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem wniosku skutkującego podjęciem przez 
Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż dwa 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 (Dz. U z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 

 
………………………………..    ……………………………….. 

(data) 
 

        ……………………………….. 
        (podpis/-y Wnioskodawcy/-ów) 


