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Formularz „ Klauzule zgód” 

W nawiązaniu do formularza informacyjnego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w 

Mikołowie (zwanego dalej „Bankiem”) stanowiącego Załącznik 12 do Umowy, dotyczącego 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z którym to formularzem 

informacyjnym się zapoznałem/łam i w którym zostałem/łam poinformowany/na w szczególności o 

prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia 

niniejszej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, niniejszym: 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu reklamy produktów 

i usług Banku 

Bank będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę 
do Pani/Pana potrzeb. 

 

 TAK                                 NIE 

 

2) Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych teleadresowych w celu marketingu 

bezpośredniego Banku przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych drogą połączeń telefonicznych i 

wiadomości sms, polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach 

oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm.) 

Bank będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę 
do Pani/Pana potrzeb. 

 

 TAK                                 NIE 

 

3) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

(Dz. U. 2017 r., poz. 1907, z późn. zm.) 

Bank będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę 
do Pani/Pana potrzeb. 

 

 TAK                                 NIE 

 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i 

marketingu oferowanych produktów i świadczonych usług przez Bank i podmioty z którymi Bank 

współpracuje w zakresie obsługi produktów i usług z których Klient korzysta. 

Bank będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę 
do Pani/Pana potrzeb. 
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 TAK                                 NIE 

 

5) Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu 

bezpośredniego następujących podmiotów: Bank, Bank BPS S.A. przy użyciu urządzeń 

telekomunikacyjnych drogą połączeń telefonicznych i wiadomości sms, polegającego na 

otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez ww. Podmioty, w 

tym także po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 , z późn. zm.) 

Bank będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę 
do Pani/Pana potrzeb. 

 

 TAK                                 NIE 

 

6) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od następujących podmiotów Bank, Bank BPS S.A. informacji 

handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (2017 r., poz. 1907, z późn. zm.) na adres poczty elektronicznej 

Bank będzie korzystać z możliwości oferowania towarów i usług z umiarem starając się dobierać ofertę 
do Pani/Pana potrzeb. 

 

 TAK                                 NIE 

 

7) (zgoda dobrowolna, lecz jej brak skutkuje niemożliwością zawarcia umowy kredytowej lub innej o 

charakterze zobowiązaniowym) Wyrażam zgodę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 

2010 r., poz. 530) oraz upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestr Długów Biura 

Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych 

dotyczących moich zobowiązań 

 

 TAK                                 NIE 

 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, 

ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód, jak również o możliwości ich 

odwołania w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

 

 

_____________________________                                                          ________________________ 
             (miejscowość, data)                                                                                 Podpis Oświadczającego 

 


