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Załącznik do wniosku nr

Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego
- dane wnioskodawcy
Imiona i nazwisko

PESEL
Wnioskodawca
Poręczyciel
Nabywca
(w przypadku kredytu
MdM)

Dokument tożsamości

Numer i seria

dowód osobisty  

paszport zagraniczny  

inny, jaki

Imiona rodziców

Nazwisko panieńskie matki

Stan cywilny

Wspólnota majątkowa

żonaty/zamężna

rozwiedziony/rozwiedziona  

panna/kawaler  

wdowiec/wdowa  

tak  

nie

w separacji

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu i mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Tel. domowy

Adres e-mail

Tel. komórkowy

(pole wymagane)

(pole wymagane)

Adres korespondencyjny
inny (proszę wypełnić poniższe pola)

zgodny z zamieszkaniem
Ulica

Nr domu i mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Tel. domowy

Rodzaj zamieszkiwanego lokalu
mieszkanie wynajęte

mieszkanie własne

mieszkanie spółdzielcze lokatorskie

dom wynajęty

dom własny

mieszkanie kwaterunkowe (socjalne)

z rodziną

Wykształcenie
podstawowe/gimnazjalne  
zasadnicze zawodowe  
średnie   
wyższe
Łączny staż pracy (we wszystkich dotychczasowych miejscach
do 6 miesięcy  
6 do 12 miesięcy  
pracy, prowadzonej działalności gospodarczej)
Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?

tak  

powyżej 12 miesięcy

nie

Majątek
brak

Środki na
rachunkach
bankowych

waluta

posiadam kwotę

Nieruchomość

waluta

nie posiadam

działka budowlana

dom

nieruchomość
komercyjna

lokal mieszkalny

posiadam kwotę
Obciążenia kredytowe
Rodzaj obciążenia

1.

2.

Kwota zobowiązania (początkowa)

kredyt/pożyczka

karta kredytowa

limit odnawialny
w ROR (debet)

inne

kredyt/pożyczka

karta kredytowa

limit odnawialny
w ROR (debet)

inne

Rok zawarcia
umowy

Rata kredytu

,

zł

,

zł

r.

,

zł

,

zł

r.

3.

4.

5.

kredyt/pożyczka

karta kredytowa

limit odnawialny
w ROR (debet)

inne

kredyt/pożyczka

karta kredytowa

limit odnawialny
w ROR (debet)

inne

kredyt/pożyczka

karta kredytowa

limit odnawialny
w ROR (debet)

inne

,

zł

,

zł

r.

,

zł

,

zł

r.

,

zł

,

zł

r.

Zgody i oświadczenia Wnioskodawcy
I.

WNIOSKODAWCA / PORĘCZYCIEL:
1. oświadcza, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załączonych dokumentach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym;
2. oświadcza, że jest świadomy, iż błędne lub nieścisłe informacje podane we wniosku lub załączonych dokumentach (celowo lub na skutek niedbałości),
mogą spowodować odmowę udzielenia kredytu albo wypowiedzenie umowy kredytu, także poniesienie odpowiedzialności prawnej, w szczególności
odszkodowawczej lub karnej;
3. przyjmuje do wiadomości, że udzielenie upoważnień i zgód, o których mowa w sekcji I w pkt 9, 14, 15 oraz w sekcji II, w punktach
1, 2, 8 jest dobrowolne, jednak z uwagi na obowiązujące przepisy lub procedury wewnętrzne Banku, odmowa ich udzielenia
uniemożliwi Bankowi dalszą analizę wniosku kredytowego i w konsekwencji zawarcie umowy kredytu hipotecznego.
4. oświadcza, że zapoznał się z treścią art. 297 § 1 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami), zgodnie z którym:
„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku (…) kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, (…) przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, (…),podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”;
5. 2oświadcza, że po 1990 roku
toczyło się
nie toczyło się
wobec niego postępowanie karne o czyn zabroniony , którym mowa w pkt 3 powyżej (obecnie z art. 297 Kodeksu Karnego
(Dz.U. z 1997 r.Nr 88 poz. 553);
6. oświadcza, że po 1990 roku
toczyło się

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

nie toczyło się
wobec niego postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zadłużenia z tytułu kredytu/ pożyczki;
oświadcza, że został poinformowany, że podane dane osobowe oraz inne informacje objęte tajemnicą bankową uzyskane w wyniku zawarcia umowy
Kredytu oraz w toku jej wykonywania, będą przetwarzane przez Bank, jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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) (dalej: „RODO”).
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy przez Bank zawarte są w załączniku numer 1 do Wniosku o udzielenie kredytu
hipotecznego - dane wnioskodawcy;
oświadcza, że został poinformowany, że dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c w związku z art.
105 ust. 4 oraz art. 106d 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 jako „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się
administratorem danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy przez BIK zawarte są w załączniku
numer 2 do Wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego - dane wnioskodawcy;
upoważnia Bank do wystąpienia, również za pośrednictwem BIK S.A., do biur informacji gospodarczej, w tym BIG InfoMonitor z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Bankowym 2, KRD BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty
Siedzikówny 12, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach wnioskodawcy
powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 81 poz. 530 ze zm.);
oświadcza, że środki przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu lub pożyczki;
przyjmuje do wiadomości, że nadmiernie wydłużony okres kredytowania powoduje istotny wzrost ryzyka kredytowego oraz istotnie zwiększa koszt
kredytu i z tego względu Bank rekomenduje okres spłaty kredytu nie dłuższy niż 25 lat;
przyjmuje do wiadomości, że w przypadku bardzo długiego okresu spłaty zobowiązania kredytowego, gdy stosunek poziomu wydatków kredytobiorcy
na obsługę zobowiązań kredytowych i finansowych innych niż kredytowe, do dochodu kredytobiorcy przekroczy 40%, występuje podwyższone ryzyko
kredytowe, z czego wynika powinność utrzymania przez kredytobiorcę nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z obsługą zobowiązań
na wypadek obniżenia dochodów, podwyższenia wydatków lub konieczności tworzenia oszczędności;
przyjmuje do wiadomości, że w okresie kredytowania wartość zabezpieczenia kredytu może spaść nawet poniżej wysokości kwoty kredytu;
oświadcza, że w razie konieczności przeprowadzenia kontroli nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka celem zabezpieczenia kredytu,
pokryje koszty związane z tymi czynnościami, zgodnie ze stawkami określonymi w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku;
upoważnia Bank do powierzenia swoich danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową firmie współpracującej z bankiem, w zakresie wycen
nieruchomości i kontroli inwestycji, w celu przeprowadzenia inspekcji i oszacowania wartości nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu.

16. 3oświadcza, że
jest /
nie jest akcjonariuszem Euro Bank SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy św. Mikołaja 72 lub członkiem zarządu, rady
nadzorczej lub osobą zatrudnioną w podmiocie dominującym wobec Euro Bank SA.
17. oświadcza, że został poinformowany, że ocena jego zdolności kredytowej będzie dokonywana na podstawie informacji zgromadzonych w Bazach
danych lub w zbiorach danych kredytodawcy;
18. oświadcza, że został poinformowany, że odmowa przekazania informacji niezbędnych do oceny lub weryfikacji zdolności kredytowej, może
spowodować, że Kredyt hipoteczny nie zostanie udzielony
19. oświadcza, że został poinformowany o możliwości otrzymania łącznie z decyzją kredytową, projektu Umowy o kredyt hipoteczny sporządzonego
zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji kredytowej oraz
wyraża zgodę /
1
2

nie wyraża zgody

Proszę postawić krzyżyk we właściwym oknie
Proszę wypełnić tylko w razie wyrażenia zgody określonej w pkt 4

na przesłanie na podany we Wniosku adres e-mail następujących dokumentów: Decyzji kredytowej wydanej przez Bank, Formularza informacyjnego,
projektu Umowy kredytowej oraz przesłanie informacji o wydaniu decyzji na wskazany we wniosku numer telefonu
20.	oświadcza, że został poinformowany o możliwości przekazania przez Bank Decyzji kredytowej przed upływem 21 dnia, o którym mowa w art. 14 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r.
poz. 819 z późn. zm.), od dnia złożenia Wniosku kredytowego, oraz oświadcza, że:
wyraża zgodę /
nie wyraża zgody na przekazanie decyzji kredytowej przed tym terminem.
21.	oświadcza, że został poinformowany o tym, iż minimalny czas na zastanowienie się przed podjęciem ostatecznej decyzji, co do warunków zawarcia
Umowy o kredyt hipoteczny zgodnie z ww. ustawą wynosi 14 dni od dnia przekazania przez Bank Decyzji kredytowej oraz wnioskuje o możliwość
wcześniejszego podpisania Umowy o kredyt hipoteczny, tj. przed upływem tego okresu:
tak /

nie

22. oświadcza, że otrzymał Formularz Informacyjny zawierający zindywidualizowane informacje niezbędne do porównania
kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, oceny konsekwencji ich zaciągnięcia i podjęcia świadomej decyzji dotyczącej
zawarcia umowy o kredyt hipoteczny oraz, że Formularz Informacyjny został przygotowany na podstawie podanych przez
Wnioskodawcę informacji;
23. oświadcza, że otrzymał informację, że Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów i usług
finansowych oraz, że jego warunki mogą się różnić od warunków kredytu oferowanego łącznie z produktami i usługami
dodatkowymi, a także że otrzymał Formularz Informacyjny dotyczący oferty kredytu hipotecznego bez produktów i usług
dodatkowych;

Czytelny podpis Wnioskodawcy

data

24.	został poinformowany, że w każdym czasie może otrzymać na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej „Kartę produktu hipotecznego”;
25. otrzymał zrozumiałe, precyzyjne i wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące:
a) treści informacji zawartych w Formularzu Informacyjnym,
b) możliwości rezygnacji z produktów i usług dodatkowych oferowanych łącznie z Kredytem hipotecznym, oraz o warunkach i skutkach rezygnacji;
c) możliwości dokonywania w każdym czasie częściowej lub całkowitej spłaty Kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie, oraz
o warunkach i skutkach jej dokonania;
26.	oświadcza, że otrzymał Kartę Produktu Ubezpieczeniowego, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Ogólne Warunki
Ubezpieczenia oraz potwierdza, że została przeprowadzona analiza jego wymagań oraz potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a wybór oferty
jest zgodny z jego oczekiwaniami.
27. Jeśli wniosek jest składany za pośrednictwem współpracującego z Bankiem Pośrednika kredytowego/Agenta, Wnioskodawca/
Poręczyciel: oświadcza, że Partner Sprzedaży/Agent przekazał Wnioskodawcy informacje dotyczące prowadzonej działalności oraz pełnionej funkcji,
świadczonych usług w zakresie pośrednictwa kredytowego i/lub usług doradczych, wynagrodzeniu otrzymywanym od Banku oraz o obowiązujących
procedurach składania skarg na działania Partnera Sprzedaży/Agenta, a także zasadach i sposobach korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia
skarg i odwołań.
II.

OŚWIADCZENIA DODATKOWE

4

Poniższe zgody mogą być wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody, przed jej wycofaniem.
Wnioskodawca/ Poręczyciel:
1

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

2

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

3

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

4

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

5

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

6

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

na przetwarzanie danych, dotyczących postępowania karnego o czyn z art. 297 Kodeksu Karnego
(Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553), w celu określenia ryzyka kredytowego
na udostępnienie przez Bank danych osobowych które go dotyczą oraz innych informacji stanowiących
tajemnicę bankową do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej
62 i przetwarzanie powyższych danych przez ten podmiot, w celu analizy ryzyka ubezpieczeniowego i podjęcia
decyzji w przedmiocie objęcia wnioskowanego kredytu ustanawianym na rzecz Banku ubezpieczeniem
niskiego wkładu własnego (w razie braku wniesienia w całości wymaganego przez Bank wkładu własnego)
oraz ubezpieczeniem pomostowym (do czasu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu)
na otrzymywanie od Banku informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu marketingu produktów partnerów Banku.
Aktualna lista partnerów Banku znajduje się pod adresem: www.eurobank.pl/lista-partnerow.pdf.
Lista ta jest na bieżąco aktualizowana o nowych partnerów
na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych
Banku po zakończeniu obowiązywania umowy
na używanie przez Euro Bank S.A. telefonu lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Banku

Wnioskodawca/ Poręczyciel oświadcza, że w przypadku zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem niniejszego wniosku, na podstawie art. 105a ust.2
ustawy Prawo Bankowe:
7

3
4

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

Proszę postawić krzyżyk we właściwym oknie
Proszę postawić krzyżyk we właściwym oknie

na przetwarzanie danych o przedmiotowym zobowiązaniu w celach weryfikacji zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego również po jego wygaśnięciu

8

 yrażam zgodę
w
i upoważniam

Euro Bank S.A. oraz podmioty związane z Bankiem umową o współpracy w zakresie świadczonych
usług bankowych, do weryfikacji informacji oświadczonych przeze mnie oraz przedłożonych
w postaci dokumentów w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego, w tym w przypadku:
a) uzyskiwania przeze mnie dochodu z umowy o pracę, kontraktów lub umów zlecenie i dzieło:
na kontakt z Pracodawcą lub podmiotami świadczącymi Pracodawcy usługi z zakresu rozliczeń,
księgowości i obsługi kadr i płac, i potwierdzenie telefoniczne, pisemne lub osobiste informacji
dotyczących zatrudnienia, w tym jego okresów, przewidywanej kontynuacji, formy zatrudnienia
oraz stanowiska, urlopów i długotrwałych zwolnień lekarskich, wysokości, regularności
i form wynagrodzenia oraz innych uzyskiwanych przysporzeń, pożyczek zakładowych, egzekucji
prowadzonej na mocy tytułów wykonawczych i obciążeń dobrowolnych, wyjaśnienia ewentualnych
nie wyrażam zgody
rozbieżności w stosunku do danych zawartych w przedstawionej przeze mnie dokumentacji;
i nie upoważniam
b) uzyskiwania przeze mnie dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, umów najmu
i dzierżawy, emerytury, renty, świadczeń przedemerytalnych i innych dochodów akceptowanych
przez Bank: na potwierdzenie telefoniczne, pisemne lub osobiste u odpowiednich podmiotów
dokonujących wypłat wskazanych świadczeń oraz u właściwych podmiotów świadczących usługi
z zakresu rozliczeń, księgowości i obsługi kadr i płac, informacji dotyczących uzyskiwanych
dochodów i przychodów, ich wysokości, regularności i form oraz innych uzyskiwanych przysporzeń,
kosztów, zobowiązań firmowych, egzekucji prowadzonej na mocy tytułów wykonawczych
i obciążeń dobrowolnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności w stosunku do danych
zawartych w przedstawionej przeze mnie dokumentacji.

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Miejscowość i data

Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego - dane wnioskodawcy
Informacje dotyczące przetwarzania przez Bank danych osobowych

Administrator
Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-126; ul. św. Mikołaja
72 (Bank).

Dane kontaktowe
Inspektor ochrony
danych

Z Bankiem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@eurobank.pl lub pisemnie pod adresem ul. św. Mikołaja 72,
50-126 Wrocław.
W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@eurobank.pl
lub pisemnie pod adresem ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celach:
•	podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia umowy;
•	oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest obowiązek wynikający z Prawa bankowego;
•	statystycznych i analiz, stanowiących realizację obowiązków określonych w przepisach odrębnych, których wynikiem nie
są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego oraz uzasadniony interes administratora
polegający na przeprowadzaniu analiz umożliwiających tworzenie i przekazywanie przez Bank obowiązkowych sprawozdań
na potrzeby Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także na
wewnętrzne potrzeby podsumowania efektów podejmowanych działań;
•	stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonywania
umowy oraz przepisy Prawa bankowego;
•	przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania
i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych w art. 106d i następne
Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest
zapobieganie tym przestępstwom;
•	rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prawnie
uzasadniony interes administratora danych, polegający na możliwości obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
•	prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym profilowania, w przypadku
gdy dojdzie do zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora; przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć umożliwienie bezpośredniego promowania
produktów i usług własnych administratora dopasowanych do Pani/Pana preferencji i potrzeb;
•	archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności
oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzaju zarzutami i twierdzeniami;
•	badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest określenie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z
produktów i usług oferowanych przez administratora, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy;
•	wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą
prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora;
W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług
własnych Banku po zakończeniu obowiązywania umów z Bankiem, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
W przypadku, w którym wyraził(a) Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług
partnerów Banku, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

Okres, przez który
dane będą
przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
•	dla celów podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia z Bankiem umowy – do momentu podjęcia
decyzji co do zawarcia umowy;
•	dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – do momentu podjęcia decyzji co
do zawarcia umowy;
•	dla celów statystycznych i analiz – do momentu podjęcia decyzji co do zawarcia umowy, a jeśli dojdzie do zawarcia umowy
– do momentu wygaśnięcia zobowiązania lub zgłoszenia sprzeciwu;
•	dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego
– przez okres 12 lat od podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia z Bankiem umowy, a jeśli dojdzie do
zawarcia umowy – przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
•	dla celów przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych – do momentu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
•	dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
roszczeń wynikających ze złożonego wniosku lub zgłoszenia sprzeciwu;
•	dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym profilowania,
o ile doszło do zawarcia umowy – do czasu złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lecz nie dłużej niż do czasu
zakończenia obowiązywania umów z Bankiem, lub przez okres obowiązywania udzielonej zgody;
•	dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających
z przepisów prawa oraz przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z podjętymi przez Panią/Pana działaniami
zmierzającymi do zawarcia umowy, lub zgłoszenia sprzeciwu;
•	dla celów badania satysfakcji klientów – do momentu podjęcia decyzji o zawarciu umowy, a jeśli dojdzie do zawarcia umowy
– do momentu wygaśnięcia zobowiązania lub zgłoszenia sprzeciwu;
•	dla celów wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
– do czasu wypełnienia tych obowiązków.
Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług własnych Banku, Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług partnerów Banku, Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank:
•	innym bankom oraz instytucjom finansowym upoważnionym do udzielania kredytów zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa
bankowego;
•	Bankowym Izbom Gospodarczym utworzonym na mocy art. 105 ust. 4 Prawa bankowego np. Biuru Informacji Kredytowej
S.A. oraz Związkowi Banków Polskich;
•	innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy art. 105 Prawa bankowego np. Komisji Nadzoru Finansowego,
Ministerstwu Finansów, Biurom Informacji Gospodarczej, na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Jednocześnie informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone przez Bank podmiotom wykonującym na zlecenie
Banku czynności bankowe oraz faktyczne zgodnie z art. 6a Prawa bankowego (outsourcing bankowy oraz pomocniczy).
Kategoriami takich firm mogą być np.:
• podmioty wykonujące czynności bankowe na zlecenie Banku – placówki franczyzowe, partnerzy ratalni itp.;
• dostawcy usług informatycznych wspierających wykonywanie czynności bankowych;
• podmioty współpracujące z Bankiem w zakresie obsługi komunikacji z klientami;
• podmioty współdziałające z Bankiem przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych oraz 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 w każdym czasie
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 na podstawie umowy lub zgody –
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła tj. prawo 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 oraz zażądać przesłania danych
przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 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.

Dobrowolność
podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu udzielenia
oraz obsługi produktu bankowego, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji

Pana/Pani dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dotyczy to
następujących przypadków:
• dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem, na podstawie przekazanych przez Panią/
Pana danych oraz informacji uzyskanych w toku wykonywania analiz (m.in. dane z biur informacji gospodarczych), w oparciu
o przyjęte przez Bank modele statystyczne oraz metody analityczne; konsekwencją takiego przetwarzania może być podjęcie
decyzji o warunkach przyznania lub odmowie udzielenia produktu bankowego;
• dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na podstawie danych i informacji przekazanych
w toku zawierania oraz obsługi umowy, w oparciu o ustalone kryteria (w tym ekonomiczne, geograficzne, behawioralne);
konsekwencją profilowania w tym przypadku może być zakwalifikowanie do grupy ryzyka, która powoduje automatyczną
odmowę nawiązania lub kontynuacji Pani/Pana współpracy z Bankiem.

Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego - dane wnioskodawcy
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania przez BIK Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Euro Bank S.A. (zwaną dalej Bankiem) na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c w zw.
z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (zwanej dalej Prawem bankowym) – do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (zwanej 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.
Administrator danych
Dane kontaktowe
Inspektor ochrony
danych

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., 02-676
Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 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).

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
•	wykonywania czynności bankowych przez banki, którym udostępniane są dane osobowe, 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 przed potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie
przetwarzanych
danych

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 Prawo bankowe,
przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków
kredytowych.

Źródło pochodzenia
danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku oraz innych instytucji pożyczkowych.
Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Okres przez
który dane będą
przetwarzane

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 udostępniane 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.

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.

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.

