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I. DANE OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZABEZPIECZENIA KREDYTU/POŻYCZKI

Imię:

PESEL:

Nazwisko

Do wypełnienia przez osobę udzielającą zabezpieczenia kredytu/pożyczki nieposiadającą numeru PESEL:
Data urodzenia
(RRRR-MM-DD):

-

-

Typ dokumentu
tożsamości:

Seria i nr
dokumentu tożsamości:

II. INFORMACJE DLA OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZABEZPIECZENIA KREDYTU/POŻYCZKI
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: al.
Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa („Bank”).
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu zawarcia przez Bank umowy lub aneksu do umowy z Klientem Banku lub z Panem/Panią oraz
podjęcia przez Bank innych czynności na Pana/Pani wniosek lub na wniosek Klienta w zależności od charakteru relacji pomiędzy Panem/Panią a Klientem oraz Bankiem.
3. Bank przetwarza Pana/Pani dane osobowe wyłącznie dla realizacji ściśle określonych celów, takich jak: zawieranie i wykonywanie umowy lub aneksu do umowy, których Klient lub
Pan/Pani jest stroną oraz wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych przez: przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisy podatkowe oraz księgowe i pozostałe przepisy regulujące działalność bankową.
4. W celach dowodowych rozmowy telefoniczne prowadzone z Bankiem mogą być nagrywane za pomocą elektronicznych nośników informacji.
5. We wszelkich sprawach, związanych z ochroną danych osobowych i prywatności, może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku korespondencyjnie pod adresem:
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (z dopiskiem IOD) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail db.IODO@db.com. Możliwe jest także zgłoszenie sprawy telefonicznie
za pomocą infolinii Banku.
6. Bank informuje, że w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Bank może
przekazać dane dawcy zabezpieczenia będącego konsumentem, w tym jego dane osobowe do biur informacji gospodarczych, w zakresie zobowiązań wynikających z umów
zawartych z Bankiem:
– jeżeli łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne od co najmniej 30 dni;
– upłynął co najmniej miesiąc od doręczenia Klientowi do rąk własnych albo wysłania przez Bank listem poleconym, na adres do doręczeń wskazany przez Klienta, a jeżeli nie wskazał
takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;
– nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania
spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed
mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia;
Na podstawie art. 105 ust. 4d) ustawy Prawo bankowe Bank 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.

III.

OŚWIADCZENIA OSOBY UDZIELAJĄCEJ ZABEZPIECZENIA KREDYTU/POŻYCZKI

1. Oświadczam, że
nie jestem
jestem akcjonariuszem, pracownikiem, członkiem organów Deutsche Bank Polska S.A. (dalej Bank) lub banku należącego do tej samej bankowej grupy
kapitałowej.
2. Oświadczam, że
toczą się
nie toczą się w stosunku do mojej osoby postępowanie egzekucyjne ani upadłościowe i nie są mi znane żadne przesłanki świadczące o tym, iż takie postępowanie może zostać
wszczęte.
3. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530)
upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 2 powołanej ustawy, w przypadku odmowy udzielenia upoważnienia, Bank może odmówić
dalszego procesowania wniosku i zawarcia umowy.
4. Ja, niżej podpisany(a)
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji
stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z umów zawartych z Bankiem, obowiązujących w dniu złożenia tego oświadczenia oraz zawartych na
podstawie niniejszego kwestionariusza, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Potwierdzam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do swoich
danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w
banku, w którym zgoda zostaje udzielona, jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Bank
informuje, że wyrażona zgoda obejmuje informacje dotyczące wszystkich umów zawartych z Bankiem (obowiązujących w dniu złożenia oświadczenia oraz zawartych po dniu złożenia
niniejszego wniosku), przy czym w każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do zmiany lub odwołania zgody, zarówno co do informacji wynikających z pojedynczej umowy zawartej z
Bankiem, jak i wszystkich umów łącznie. Uprawnienie takie może być zrealizowane również w dniu składania niniejszego oświadczenia – w tym celu należy poinformować przedstawiciela
Banku o zamiarze złożenia oświadczenia zgody tylko co do wybranej umowy lub umów zawartych z Bankiem1.
5. Upoważniam Bank (na podstawie art. 104. ust. 3. Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe) do ujawnienia przez Bank podmiotom zewnętrznym: Emmerson Evaluation Sp. z o.o., a
także rzeczoznawcom majątkowym współpracującym z Emmerson Evaluation Sp. z o.o., wskazanym na zestawieniu przedstawionym mi przez Bank, oraz podwykonawcom Emmerson
Evaluation Sp. z o.o. tj. FSI Sp. z o.o., DRAFTWAY Sp. z o.o., Kancelaria Prawna TKZ B. Kapuściński, M. Zaręba i Wspólnicy Sp. k. informacji objętych tajemnicą bankową niezbędnych do
przeprowadzenia inspekcji nieruchomości lub informacji objętych tajemnicą bankową niezbędnych do sporządzenia wyceny nieruchomości w celu określenia lub aktualizacji wartości
nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu wskazanego we wniosku. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że w celu wykonania zlecenia, Bank na podstawie
umowy powierzenia przekaże do Emmerson Evaluation Sp. z o.o., a przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. do Rzeczoznawcy Majątkowego wykonującego inspekcję lub wycenę
nieruchomości, moje dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego wykonania. Dane mogą zostać przekazane przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. także do ich pozostałych
podwykonawców wymienionych powyżej.
6. Oświadczam, iż otrzymałem(am) broszurę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych przez Bank, stanowiącą realizację obowiązku nałożonego na Bank na mocy artykułów 13 oraz
14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie pełną i aktualną wersję w/w broszury (zawierającą szczegółowe informacje o
przetwarzaniu przez Bank danych osobowych, w tym informacje o: celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, okresach, przez jakie Bank przetwarza dane, kategoriach odbiorców
danych oraz prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych) można odnaleźć na stronie internetowej www.db.com/poland.
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Oświaczenie dotyczy poręczyciela, poręczyciela wekslowego, wystawcy weksla.
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