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mnie/ nas postępowanie sądo\łe c}'wilne/ karnc* w spnwie

C)ś\\iadL'Zlm/).7rjestem/śmy/nie i€st€m/śmy*

członkiem Banku Spółdzielczego rv Kłodzku
ośrtiadczanr/1'. Żc |ączą/ nie lączą* mnie/nas po\liŁania kapitało\Ąe/ organizac)'jne/ personalne zczłonkalni Banku
Sf'olJ/i(1.,/(to rr K lod,t ku. o.ohdr i,/,rimuid.) mi kielo\\nicze stanowiska w tym l]anku lub pclniąc)mi funkcie N Rad7ie
Nadzorczei t]anku bądŹ Zarządzic Bankll'
(imię i na:viŚko' ądres :ąnies:kąnia osób Dovią-.(lnvch :
orąz charakter po|'ią:ań)
']/nioskodav,cą
Uporvażniam/;'Bank Spółdzielcz1'rr Klodzku do sprarł.dzenia rviary'godności
danych zarvartych we wniosku i Załączonych
dokurnentach.
Prz1'jmuję/emy do rviadomości intilrmację Banku Spóldzielczego

rv KłodzkLr.

żt

l.

Bank spółdziclczy rv Klodzku z siedzibą rv Klodzku. prz1' Pl' Bolesława Chrobrego 4, będzię administratorem mo'ch/
naszych danych osobowych w tozumieniu ustaw)' z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie dan)ch osobowych (Dz. U.
7 2002r' Nr 101. poz.926. z póŹn, zm):
2- Dane te przętwarzanę będą przcz Bank spółdzielcz)' w Kłodzku \\ ce]u rozpatrzenia ninieiszego lvniosku oraz
zawarcia ircalifacji umowy kredy|owej. a takżę rt cęlach okreś]on}'ch \ł art' 23 ust' l pkt 5 usta\r)'o ochronie danvch
osobowych;
3' Bank Spółdziclczy \\ Kłodzku nie będzie udostępniać q'ch danych innym podmiotom. z wyjątkiem podmiotów
iokoliczności ujawnienia dan)'clr przeu'idzianych w usta\'ie zdnia 29 sierpnia |997r. Prawo banko\Ą'e (Dz' U.
f 2002r." Nr .72' poz' 665. z późn' zr||') olaz inn}'ch przepisach powszcchl]ic obo\\iązując)ch' W szczególności Bank
będzie przekazylva] dane do insłtucjj ut\łorzonych na podstatlie ań' l05 us1' il ustarv}' Prawo bankowc. w tyn do
Systcmu BANKowY REJESTR. którego administratorem danych icst Z\\ iązek Bankó.$' Polskich z siedzibą
w warsza\ric. prz), uI' Kruczko{skiego 8. w prz}'padku przcdłoicnia tałszyrv1ch dokumen1(iw lub 7łożeniJ
nieprarvdziwych oświadczeń w celu uzvskania krcd}tu lub nogąc}'ch w innr' sposób narazić Bank na stra|y oIaZ
lv prz1.padku. gdy Kredytobiorca. pomimo odrębnego u.ę7wania' nic spłaci rv1.maga1n)'ch zobo\\iąfa]i wobec Banku:
4. Przysługujc mi/ nam pra\ro do $g]ądu do dan}ch o|az ich poplawiania Zgodnie Z źrń. 32.35 ustaw) o ochronic danych
osobow)ch:
5. Podanic danvcl] icst dobrowolne.
Na podstawic ań.47 ust' 2 ustaw-"- z dnia ]4 lutego 200] r- o udostępnianiu inf.ornacjj gospodarcz;'ch (Dz' U- Nr 50. poz.
424. f póżn. Zln') uporvazniarn I}ank Spółdzic]czy w Kłodzku do w}'st.U]ienia do Kraiowego Reiestru Długów Biura
Intbrmacii Gospodarczej S.A. o ujarvnienie intbrmacii gospodarczvch dot}'cZących moich zoborviazań.
ośrviadczam/y pod rygolem odporviedzialności karnej pżc$idZianej w ań' 297 N ] Kodeksu karnego. Źe inlormacje podanc
\! t}'m \\'niosku sąZ8odnc zc stanem laktycfn)'m.
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