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NAZWA KLIENTA:____________________________ 

SIEDZIBA:_________________________________ 

REGON:__________________________________ 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD 

 
/STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU KLIENTÓW, KTÓRYCH FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JEST INNA ANIŻELI WSKAZANA W ZAŁĄCZNIKU NR 1,  
NP. DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO/* 

*PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA ZAPIS USUNĄĆ 

 

1. Klient, 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 2017 r., poz. 1876 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. 4 d) Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 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. 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.). 

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

3. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na wykorzystanie podanych w Karcie 
Informacyjnej Posiadacza rachunku/we wniosku kredytowym i umowie 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. z 2017 r., poz. 1907, 
z późn. zm.). 

 
 

 

_________________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób  
reprezentujących Klienta) 

 

 

** NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 


