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Bank Spółdzielczy 
w Skierniewicach 
 
 

___ Oddział w______________                               Data złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia___________________ 

      Nr wniosku___________________ 
 
 

WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ ZADŁUŻENIA – osoba prowadząca gospodarstwo rolne 
 
 

I. INFORMACJE O ZADŁUŻENIU RESTRUKTURYZOWANYM 
 

Rachunek bankowy     …………………………………………………………………………… 
Nazwa czynności bankowej    …………………………………………………………………………… 
Nr umowy bankowej     …………………………………………………………………………… 
Data zawarcia umowy     …………………………………………………………………………… 
Data zakończenia umowy     …………………………………………………………………………… 
 
Kwota kapitału udzielona na podstawie umowy bankowej …………………………………………………………………………… 
Waluta wierzytelności     …………………………………………………………………………… 
Stopa oprocentowania     …………………………………………………………………………… 
 
Stan zadłużenia w PLN:      …………………………………………………………………………… 
- kapitał  wymagalny:     …………………………………………………………………………… 
- kapitał niewymagalny:     …………………………………………………………………………… 
- odsetki należne (zaległe, karne i bieżące):   …………………………………………………………………………… 
- koszty:      …………………………………………………………………………… 
 
Propozycja działań restrukturyzacyjnych: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie wniosku wraz z podjętymi bądź planowanymi działaniami w celu poprawy sytuacji finansowej: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przyczyny powstania zaległości w spłacie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Proponowane dodatkowe zabezpieczenie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 

Imiona  i nazwisko wnioskodawcy     …………………………………………………………………………… 
PESEL       …………………………………………………………………………… 
Imiona rodziców      …………………………………………………………………………… 
Nazwisko rodowe matki     …………………………………………………………………………… 
Nr dokumentu tożsamości     …………………………………………………………………………… 
wydany przez      …………………………………………………………………………… 
Nr telefonu      …………………………………………………………………………… 
Adres e-mail      …………………………………………………………………………… 
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Adres stałego zameldowania    …………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji     …………………………………………………………………………… 
(jeżeli jest inny niż stałego zameldowania)   …………………………………………………………………………… 
 

Stan cywilny      …………………………………………………………………………… 
Czy istnieje małżeńska wspólność majątkowa?            TAK             NIE              NIE DOTYCZY 
Imiona i nazwisko współmałżonka    …………………………………………………………………………… 
PESEL współmałżonka     …………………………………………………………………………… 
Nr dokumentu tożsamości współmałżonka   …………………………………………………………………………… 
wydany przez      …………………………………………………………………………… 
Imiona rodziców współmałżonka    …………………………………………………………………………… 
Nazwisko rodowe matki współmałżonka   …………………………………………………………………………… 
 
Adres stałego zameldowania współmałżonka  …………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji współmałżonka   …………………………………………………………………………… 
(jeżeli jest inny niż stałego zameldowania)   …………………………………………………………………………… 
 

III. INFORMACJE O DOCHODACH I KOSZTACH 
 

Zboże - żyto, pszenica, pszenżyto, mieszanka zbożowa, inne zboże 

Rodzaj Powierzchnia zasiewu w ha Szacunkowa wartość ze sprzedaży w PLN 

   

   

   

   

   

 

Ziemniaki, kukurydza, buraki pastewne, trawy (łąki, pastwiska) oraz inne 

Rodzaj Powierzchnia zasiewu w ha Szacunkowa wartość ze sprzedaży w PLN 

   

   

   

   

   

 

Inwentarz: bydło (krowy, bydło opasowe, cielęta), trzoda chlewna (maciory, prosięta, warchlaki, tuczniki), konie 
oraz inny inwentarz nieprzeznaczony na własne potrzeby rodziny 

Rodzaj Ilość w szt. Szacunkowa wartość ze sprzedaży w PLN 
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Dodatkowe źródło        umowa o pracę            emerytura         renta          zasiłek/ świadczenie przedemerytalne 

dochodu          umowa zlecenie/ o dzieło      umowa kontraktowa      wynajem lokali/ dzierżawa gruntu 

          działalność gospodarcza         dywidendy         alimenty        inne …………………….………... 

 

Okres osiągania dochodów                        nieokreślony         określony do dnia ……………….......       
Miesięczny dochód netto w PLN    …………………………………………………………………………… 
Nazwa pracodawcy      …………………………………………………………………………… 
Adres pracodawcy     …………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………… 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym (wraz z wnioskodawcą)……………………………………..………………………………… 
w tym dzieci      …………………………………………………………………………… 
 
Przeciętna miesięczna struktura wydatków czynsz: ………….  woda: …………… gaz: ……..…..     telefon: …………… 
w PLN    ogrzewanie: ….……… energia: …………. leki/ żywność/ inne: ……..…….. 
 

Dochód i źródło dochodu współmałżonka (jeżeli występuje małżeńska wspólność majątkowa): 
Miesięczny dochód netto współmałżonka w PLN  …………………………………………………………………………… 
Źródło dochodu współmałżonka    …………………………………………………………………………… 
Okres osiągania dochodów                        nieokreślony         określony do dnia ……………………..       
Nazwa pracodawcy     …………………………………………………………………………… 
Adres pracodawcy     …………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………… 
 
    W roku poprzedzającym  Przewidywane w okresie spłaty 
 

Łączne dochody netto w PLN  ……..…………………………………                 ……………………………………………… 
Koszty (wydatki na zakup inwentarza, 
pasz, nawozów itp.) w PLN   ……..…………………………………   …………….…………………………………   
 

Wynik w PLN    ……..…………………………………   …………….………………………………… 
 
Przewidywana sprzedaż produkcji w okresie do ostatecznego terminu spłaty zadłużenia 

Rodzaj produktu Ilość Szacunkowa wartość ze sprzedaży w PLN 

   

   

   

   

   

     
 

IV. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU  (jeżeli osoba składająca wniosek pozostaje 
 w małżeńskiej wspólnocie majątkowej należy podać stan majątkowy obu współmałżonków) 

 
Posiadane akcje i udziały w innych podmiotach 

Nazwa Ilość Wielkość w % Wartość w PLN 
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Czy wnioskodawca jest powiązany organizacyjnie z innymi podmiotami?                          TAK     NIE 
Jeżeli tak, to wskazać nazwę podmiotu:                                                   ………………….……………… 
 

Czy wnioskodawca identyfikuje inne istotne powiązania np. udzielone poręczenia?            TAK     NIE 
Jeżeli tak, to wskazać nazwę podmiotu, rodzaj powiązania:                   ………………….……………… 
 
Wyposażenie w budynki inwentarskie i gospodarcze (obora, chlewnia, stodoła itp.) 

Rodzaj Rok budowy 
Polisa ubezpieczeniowa 

TAK,  NIE 
Wartość z polisy 

ubezpieczeniowej w PLN 
    

    

    

    

 
 Posiadane nieruchomości    

Rodzaj Adres 
Udział we 

współwłasności 
Szacunkowa 

wartość w PLN 
Obciążenia 

(TAK, NIE, NIE WIEM) 

     

     

     

     

 
Maszyny, ciągniki, urządzenia i inne środki transportu 

Rodzaj Typ Szacunkowa wartość w PLN 
Obciążenia 

(TAK, NIE, NIE WIEM) 

    

    

    

    

    

 
Posiadane rachunki bankowe 

Nazwa i adres banku Rodzaj rachunku 

  

  

 
Lokaty, fundusze, inny majątek 

Rodzaj Opis Szacunkowa wartość w PLN 
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V. INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH 
 

Zaciągnięte kredyty i pożyczki, poręczenia, przystąpienia do długu, przejęcia długu oraz inne zobowiązania 

Rodzaj 
zobowiązania 

Nazwa instytucji 
Aktualne 

zadłużenie 
w PLN 

Kwota 
miesięczneg
o obciążenia 

w PLN 

Przyjęte 
zabezpieczenie 

Czy występują 
opóźnienia w 
terminowej 

spłacie? 
(TAK/NIE) 

      

      

      

      

      

 

Czy istnieją zobowiązania alimentacyjne?          TAK            NIE              NIE DOTYCZY 
 

Jeżeli tak, to podać ich wysokość w PLN:   …………………………………………………………………………… 
 

Czy aktualnie toczy się postępowanie sądowe 
z udziałem wnioskodawcy, którego zakończenie 
może spowodować wzrost zobowiązań finansowych?        TAK            NIE               NIE DOTYCZY 
 

Jeżeli tak, to podać ich wysokość w PLN:   …………………………………………………………………………… 
 

Czy na wnioskodawcy ciążą zobowiązania  
finansowe wynikające z orzeczeń sądowych?                      TAK             NIE               NIE DOTYCZY 
 

Jeżeli tak, to podać ich wysokość w PLN:   …………………………………………………………………………… 
 

Czy wobec wnioskodawcy z tytułu zabezpieczenia toczyło 
lub toczy się postępowanie sądowe lub egzekucyjne?       TAK             NIE               NIE DOTYCZY 
 

Jeżeli tak, to kiedy i z jakiego tytułu:   …………………………………………………………………………… 
 

Czy wnioskodawca obciążony jest zaległymi zobowiązaniami 
publiczno-prawnymi (US, KRUS, podatki, itp.)?       TAK             NIE               NIE DOTYCZY 
  
 

Jeżeli tak, to podać ich wysokość w PLN:   …………………………………………………………………………… 
 

Czy wobec wnioskodawcy została ogłoszona upadłość 
lub jest/ było prowadzone postępowanie upadłościowe, 
zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 , z późn. zm.)?      TAK             NIE               NIE DOTYCZY 
 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA I KLAUZULE ZGÓD 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Klauzula informacyjna została opracowana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Bank Spółdzielczy 

w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice.    
2. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: 

bank@bsskierniewice.pl. 
WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: 
a. dane identyfikacyjne,  adresowe, kontaktowe, 
b. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, 
c. dane transakcyjne, 
d. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych, 

mailto:bank@bsskierniewice.pl
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e. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej. 
4. Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek 

zawarcia z Administratorem umowy restrukturyzacyjnej, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli Klient nie poda tych danych, 
wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach: 

a. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji, 
b. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczaniem 

należności podatkowych oraz poprawnością prowadzenia ksiąg bankowych, oceną ryzyka kredytowego, 
wypełnieniem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

c. archiwalnych (dowodowych), 
d. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim, 
e. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, 
f. marketing bezpośredni, 
g. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania 

marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań Klientów, na potrzeby 
polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, 

h. określonych w pkt 5f-g po wykonaniu Umowy - za zgodą Klienta, 
i. przekazania osobom trzecim - za zgodą Klienta, w zakresie i celu objętym tą zgodą. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klientów w celu określonym: 

a. w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy), 
b. w pkt 5b-c - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny), 
c. w pkt 5d-g - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), 
d. w pkt 5h-i - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda Klienta). 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym: 

a. w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz przez okres 5 lat po wygaśnięciu 
zobowiązania w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 105a ust. 3 Prawo bankowego (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.) uprawniających do takiego przetwarzania, a w zakresie danych wynikających 
z zapytania przekazanego do BIK przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą 
udostępniane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania, 

b. w pkt 5b-c - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, 
c. w pkt 5d-e - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy, 
d. w pkt 5f-g - przez czas trwania Umowy, a dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o 

których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego - przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a dla celów 
statystycznych i analiz w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK - przez okres nie dłuższy niż 
10 lat od jego przekazania, 

e. w pkt 5h-i - do momentu cofnięcia zgody przez Klienta. 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną 
zgodę Klienta lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

9. Administrator może przekazać dane osobowe na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 Prawa bankowego 
do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK). W związku z tym administratorem danych osobowych Klienta, obok Banku 
Spółdzielczego w Skierniewicach, staje się również Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK). 

10. Administrator powierza dane osobowe Klientów następującym podmiotom przetwarzającym: 
a. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom 

wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) 
z siedzibą w Warszawie, ul. J. Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich (ZBP) z siedzibą w Warszawie, 
ul. Z. Herberta 8, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Kaczmarskiego 77, 
do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD) z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. D. Siedzikówny 12, do Ministerstwa Finansów (do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - GIIF), do 
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do Systemu Bankowy Rejestr (CBD-BR), do Systemu Dokumenty Zastrzeżone 
(System DZ), do Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (System AMRON), innym bankom 
oraz instytucjom finansowym upoważnionym do udzielania kredytów zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa 
bankowego, innym podmiotom ustawowo upoważnionym, 

b. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, informatyczne, windykacyjne, 
pomoc prawną i księgową, 

c. współpracującym z Administratorem zakładom ubezpieczeń, 
d. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora. 

11. Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących 
tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d 
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Prawa bankowego udostępniać informacje o zobowiązaniach Klienta powstałych z tytułu umów związanych 
z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będących podmiotami zależnymi od banków, jeżeli 
umowy te zawierają klauzule o możliwości przekazania danych do tych instytucji finansowych. 

12. Na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków 
informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 
13. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

PRAWA KLIENTÓW 
14. Klientowi przysługują następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane go dotyczące, 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych tj. żądania sprostowania danych nieprawidłowych, 
c. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, 
d. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych, 
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f. prawo do przenoszenia danych, 
g. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

15. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 13 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO. 

16. Klient może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 13, kontaktując się z Administratorem lub powołanym przez niego 
Inspektorem Ochrony Danych. 

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY 
17. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, Klient ma prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej 
cofnięciem. 

PROFILOWANIE 
18. W celach określonych w pkt 5d-g Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych Klientów 

i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań, w tym również w formie profilowania. 
Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań Klientów. Takie 
działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do Klientów żadnych skutków prawnych, ani w podobny 
sposób istotnie wpływało na ich sytuację. 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 
19. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli 

uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

20. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za 
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@bsskierniewice.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku. 

 

KLAUZULE ZGÓD 
 

21. W związku ze złożeniem niniejszego wniosku, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 470 z późn. zm.), 
w celu oceny mojej/naszej sytuacji ekonomicznej i oceny zdolności kredytowej, upoważniam/-my Bank oraz jego placówki, 
do wystąpienia do: 
a. Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie, ul. J. Kaczmarskiego 77A - Biuro Obsługi Klienta 

z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17A; 
b. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Kaczmarskiego 77; 
c. Systemu Bankowy Rejestr (CBD-BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą 

w Warszawie, ul. Z. Herberta 8 – Biuro Obsługi Klienta z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17A; 
d. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD) z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. D. Siedzikówny 12; 
 o ujawnienie informacji gospodarczych. 

22. W celu rozpatrzenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia dokonam/-my opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą 
opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. 

23. Oświadczam/-my, że wszystkie podane informacje oraz dane zawarte w załącznikach do wniosku są prawdziwe 
i kompletne na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych w nim informacji. Ponadto 
przyjmuję/-jemy do wiadomości, że Bank zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, a także prawo do 
nie wyrażenia zgody na wnioskowane zmiany. 

24. Oświadczam/-my, że wszystkie podane informacje w niniejszym dokumencie są odzwierciedleniem stanu faktycznego, 
co potwierdzam/-my własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z Art. 297  par. 1 i 2 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.). 
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25. Oświadczam/-my, że powyższe zgody i upoważnienia zostały podane i udzielone dobrowolnie. Brak wyrażenia zgody lub 
jej cofnięcie oraz odwołanie upoważnienia, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia przez Bank niniejszego 
wniosku, a w konsekwencji niemożliwością zawarcia i realizacji Umowy. 

26. Potwierdzam, że zostałem/-łam/-liśmy poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, 
ich ograniczenia, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz o dobrowolności 
udzielenia powyższych zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. Przyjmuję/-emy do wiadomości, 
że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

 
 

____________________________________________ 
 (miejscowość, data) 

 
 
         

 

 

 
podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku potwierdzający autentyczność podpisów podpis wnioskodawcy 

 
 

Uzupełnić, jeżeli występuje małżeńska wspólność majątkowa: 
 

Wyrażam zgodę na restrukturyzację zadłużenia 
 

 

 

 

 

        podpis współmałżonka 

 

 

 


