
 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy 

 
Grupa BPS 

 
www.bsnidzica.pl 

 

I N F O R M A C J A 

o osobistym  stanie majątkowym właściciela/współwłaściciela 
na dzień .................................................... 

 

Dane Klienta 
nazwa ……………………………..………………………………………………………………………………….  

adres ………………………………………………………………………………………………………………….  

PESEL ………………………………..……………….… nr tel. ………………………………………………… 

nr dowodu osobistego, data i przez kogo  wydany ……………………………………………………………..……………………  

 
1. Posiadane nieruchomości  

Rodzaj, adres nieruchomości 
Nazwisko 

współwłaściciela 
Udział  

kredytobiorcy 
Rok 

nabycia  
Wartość 
rynkowa 

Obciążenie hipoteki 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
2. Maszyny, urządzenia i środki transportu 

Typ maszyny, urządzenia, samochodu  
(np. nr fabr., nr rejestr.) 

Rok 
produkcji 

Cena zakupu 
tys. zł 

Wartość rynkowa  
tys. zł 

Zastaw, przewłaszczenie 
na rzecz . 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
3. Posiadane papiery wartościowe 

Nazwa Liczba Cena nominalna Wartość rynkowa Przewłaszczenia i zastawy 

 
 

    

 
 

    

 
4. Posiadane polisy ubezpieczeniowe 

Rodzaj ubezpieczenia 
Wysokość 

ubezpieczenia (tys. zł) 
Nazwa zakładu 

ubezpieczeniowego 
Data 

ważności 
Cesja na rzecz : ............................. 

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

 
 

    

 
 

    

     
5. Posiadane rachunki bankowe 

 
6. Inny majątek osobisty – opis 

Rodzaj Wyszczególnienie Cena nominalna Wartość rynkowa 

Dobra ruchome wysokiej wartości    

   

Udziały wg ich rodzaju /sp. z o.o. i 
cywilne/ 

   

   

 

Nazwa i adres banku 
Data założenia 

rachunku 
Aktualny stan na rachunku 

Blokada na rzecz : ................................................  
              od kiedy : ................................................ 
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7. Zobowiązania  

Rodzaj zobowiązania 
Termin 

płatności 
Wartość  

wg terminu płatności 
Wartość wraz z 

odsetkami 
Na czyją rzecz 

(za kogo) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

   . 

 
OŚWIADCZENIA: 

§ 1.  

1. Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Nidzicy,  że: 
1) Bank Spółdzielczy w Nidzicy z siedzibą w Nidzicy przy ul. Mickiewicza 3 będzie administratorem moich danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  r. poz. 922 ze 
zm.); 

2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy w celu  rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia 
i realizacji umowy kredytu, a  także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016  r. poz. 922 ze zm.); 

3) Bank Spółdzielczy w Nidzicy 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 2017 r. 
poz. 1876 ze 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 przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów 
przy ul. Postępu 17A oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków 
Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 - Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 A, 
przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie  z zasadami 
określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe. 

2. Wyrażam/y zgodę na: 
a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy w celu reklamy produktów i usług Banku 

zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2016  r. poz. 922 ze zm.) 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
b) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms, Internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, 
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 ze zm.) 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
c) 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 ze zm.) w tym celu wskazuje 
adres poczty elektronicznej: 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 
 
email…………………………………………….. 

 
d) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych produktów 

i świadczonych usług  przez podmioty z Grupy BPS, inne niż Bank Spółdzielczy w Nidzicy, w szczególności BPS 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski 
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 
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Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
e) na wykorzystanie podanych we wniosku kredytowym danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego 

ww. podmiotów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms, Internet) oraz automatycznych 
systemów wywołujących, 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 2017  r. poz. 1907 ze zm.); 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
f) na otrzymywanie od ww. podmiotów informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017  r. poz. 1219 ze zm.) na adres poczty elektronicznej: 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
g) przetwarzanie i udostępnianie  przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul.  Modzelewskiego 

77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa przekazanych przez Bank 
Spółdzielczy w Nidzicy, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu mojego 
zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez okres nie dłuższy, niż określony przepisami prawa liczony od dnia 
wygaśnięcia mojego zobowiązania w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) oraz innych ustaw. 

Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela/Współmałżonka/* 

 TAK      NIE 

 
3. Przyjmuje/my do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawienia,  

a także prawo żądania zaprzestania  przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922  r. ze zm.). 

4. Przyjmuje/my do wiadomości, iż Bank oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może - bez mojej 
zgody - przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową ,w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych 
określonych  
w art. 128 ust.3 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat. 
 

§ 2.  

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1015 ze zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Nidzicy  do wystąpienia 
bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie   - Centrum Operacyjnej 
Obsługi Klientów przy  ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i do 
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 
zobowiązań oraz do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. Zakres danych 
o jakie bank może wystąpić określa art.2 ww. ustawy. 

2. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe będą przetwarzane przez  Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 
Warszawa, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy, w zakresie informacji oraz zapytań banków, stanowiących 
tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank 
Spółdzielczy w Nidzicy czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Biuro 
Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe 
oraz innych ustaw. 

3. Wyrażam/y zgodę, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie 
dokumentów złożonych w związku z Wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu, w celu archiwizacji. 

 
 
............................................................                                                             ............................................................ 
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        (miejscowość i data)                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej) 
 

* niepotrzebne skreślić 


