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Zatącznik nr I.3 do wniosku o kredyt na działalność gospodarczą

OSWIADCZENIA I }NFORMACJF
Upoważniam/y Bank Spółdzielczy $ Kłodzku do spraudzenia Wiarygodności danych zawartych \łc wniosku i załączonych
dokumentach.
Przyjmuję/emy do rviadomoścj informację Banku Spółdfielczego w Kłodzku. ż(

|. Bank Spółdzielczy rv KłodzkLr Z siedzibą w Kłodzku' przy Pl. Bolesłarva Chrobre8o 4. będzie administratorem moich/ nasfych
danych osobo\rych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sicrpnia l997r' o ochronie danych osoborłych (Dz' U. Z 2002r. Nr |0|. poz'
926. z' póź-n. zm)..

2. dane te przetwaŹane będą przez Bank Spółdzielczy lv Kłodzku W celu rozpatŹenia ninie'jszego wniosku oraz za\\arcia i
realizacji umowy kredytowej. a także w celach określonych w art. 23 ust. l pkt 5 ustarvy o ochronie danych osobort1ch:

3. Bank spółdzielczy rv Kłodzku nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom. 7 w},iĄtkięm podmjotów i okoliczności
ujarł'nienia danych przewidzian1'ch w ustawie z dnia 29 sierpnia l997r' Prawo bankowe (Dz' U' z 2002f.. Nr 72. poz. 665. z
późn' 

^11') 
oftz innych przępisach powszechnie oborviązujących' W szczególności Bank będzię przękazywał dane do inst}'tucji

ut\ł'orzonych na podstawie ań. l05 us1. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Systęmu BANKoWY REJESTR' które8o
administratorem danych jest Zwjązek Banków Polskich z siedzibą w WarsfaNię' przy ul. Kruczkowskiego 8. w przypadku
przedłożęnia |ałszywych dokumentów ]ub złoionia nieprawdziwych oświadczęń w celu uzyskania kred}tu lub nogących w inny
sposób narazić Bank na straty oraz w przypadku' gdy Kred}tobiorca' pomimo odrębnego wezwania. nię spłaci rvymagalnych
Zobowiąfań wobec Banku:

4. przys,luguje mi/ nam prawo do Wglądu do danych oraf ich poprawiania fgodnie f afi' 32-35 ustawy o ochronie danych
osobowych;

5. oodanię danych iest dobrowolne.
Na podstawie art. 47 ust' 2 ustawy Z dnia 14 lutego 2003 r. o udosĘpnianiu informacji gospodarczych (Dz' U' Nr 50, poz. 421, z póŻn'
zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Klodzku do wystąlienia do Krajowego Rojestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
o uiawnięnie informacii gospodarczych dotyczącYch moich zobowiafań.
oświadczam/y pod rygorem odpowiedzia|ności karnei przęwidzianej w art. 297 i l Kodeksu karne8o. że in|ormacje podane w tym
wniosku sa zeodne ze stan€m faktvcznvm.

Dodois oślviadczaraceso

OSWIADCZENIE WSPOŁMAŁZoNKA
Ja niżei podpisany/a

(imię i nazwisko)
oświadczam też. że zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego kwestionariusza zloźonęgo przez współmałżonka/ę

(imię i na.visko)
i potwierdzam. żę informacię podanę w tYm kwęstionariuszu są Zgodne zę stanęm faktycznYm'

Dodois WsDólmałżonka/i


