Załącznik do wniosku nr ……..……**
o udzielenie poręczenia spłaty kredytu/pożyczki

...................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy)

............................................... dnia.............................r.
(miejscowość)

.......................................................................
( adres siedziby Wniskodawcy)

Oświadczenie w sprawie udostępnienia informacji
stanowiących tajemnicę bankową oraz danych osobowych
W związku ze złożonym w dniu .............................................. wnioskiem o udzielenie przez Kujawskie
Poręczenia Kredytowe Spółka z. o.o. poręczenia, które zabezpieczać ma kredyt/pożyczkę* udzielony/ą przez:
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Instytucji finansującej)

Oddział w ............................................................................ (zwanym dalej Instytucją finansującą) stosownie do
przepisu art. 104 ust.3 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe [ Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zm.]
upoważniam Bank do przekazania spółce „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku
oraz spółce „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji objętych tajemnicą bankową,
wynikających z dokumentacji kredytowej załączonej do wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki* z dnia
…………………………………..……..
Upoważnienie dotyczy w szczególności przekazywania kopii dokumentów i informacji przedłożonych w Instytucji
finansującej w celu dokonania oceny zdolności kredytowej informacji o wyniku oceny zdolności kredytowej i
warunków przyznanego kredytu/pożyczki wraz z informacją o jego/jej zabezpieczeniach, kopii stosownych umów,
oraz związanych z tym danych osobowych.
Ponadto upoważniam do przetwarzania moich danych osobowych uzyskanych z Instytucji finansującej
następujące podmioty: „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. oraz
przedstawiciela Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 lub inny wskazany przez tą Instytucję podmiot, w celach związanych z
opracowaniem przez „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., i „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. wniosku
o udzielenie poręczenia, sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych. Powyższa zgoda, obejmuje również
przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem zachowania celu przetwarzania.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu i zmiany administrowanych przez
„Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. oraz przedstawiciela Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
danych osobowych, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926).

..........................................................................................................
( pieczęć firmowa i podpis Wnioskodawcy)
*) niewłaściwe skreślić
**) wypełnia „KPK”

