
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI USTAWOWEJ

Imię / imiona:

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

Nazwisko:

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

Nazwisko rodowe:

Adres zameldowania: Adres, na który ma zostać dostarczona INFORMACJA

USTAWOWA:

Ulica, nr domu, nr mieszkania

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

Ulica, nr domu, nr mieszkania

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

- -
Kod pocztowy Kod pocztowy

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

Miejscowość Miejscowość

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

.................................................................. ............................................................................
Dokument tożsamości PESEL: 
Rodzaj: Dowód osobisty

Seria,          n  umer..... 

Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail):...........................

 
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie INFORMACJI USTAWOWEJ.

INFORMACJĘ USTAWOWĄ proszę przesłać na adres wskazany powyżejako ten, na który ma zostać dostarczona INFORMACJA USTAWOWA.

Podpisem pod niniejszym Wnioskiem potwierdzam, iż:

- wnioskuję o udostępnienie Informacji Ustawowej,

- zapoznałam (-em) się z Zasadami udostępniania informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w zbiorach BIK S.A. i akceptuję je,

- podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą,

- zostałam poinformowana (-ny), iż administratorem przekazanych przez mnie danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie („BIK”),

- moje dane osobowe będą przetwarzane przez BIK na podstawie art. 23 ust.1 p.3) Ustawy o ochronie danych osobowych w celu realizacji złożonego przez mnie

Wniosku oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i mogą być przekazane bankom lub instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów

w sytuacji, gdy wystąpi konieczność rozpatrzenia reklamacji,

- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wygenerowania Informacji Ustawowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż BIK jest administratorem danych osobowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową przekazanych przez banki

i instytucje upoważnione do udzielania kredytów - zgodnie z art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i przetwarza je w celach określonych

w art. 105 ust. 4 oraz art. 105a tej ustawy oraz udostępnia je podmiotom wymienionym w tych przepisach.

……………………………………………… ………………………………………………
Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy

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

tel: ............................................................,                          e-mail: ......................................................................... ]

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


