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Załącznik nr 5 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach 
bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie 

 

KLAUZULE ZGÓD 
Wyrażam/y zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Nałęczowie w celu reklamy produktów 
i usług Banku (podstawa art. 6. ust.1 lit. a RODO)  

Wnioskodawca 

 TAK                                 NIE 

b) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego  przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, 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: 
- za pośrednictwem telefonu: 

Wnioskodawca 

 TAK                                 NIE 

- za pośrednictwem sms:  

Wnioskodawca 

 TAK                                 NIE 

 
c)  przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.: 

Wnioskodawca 

 TAK                                 NIE 

d) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych produktów i świadczonych 
usług przez podmioty z Grupy BPS, inne niż Bank BPS S.A., w szczególności BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka 
Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Grzybowska 81, BPS Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą 
 w Warszawie, ul. Grzybowska 81 (podstawa art. 6. ust. 1 .lit. a RODO): 

Wnioskodawca 

 TAK                                 NIE 

e) na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego przez podmioty z 
Grupy BPS, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, 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:  
-za pośrednictwem telefonu: 

Wnioskodawca 

 TAK                                 NIE 

- za pośrednictwem sms: 

Wnioskodawca 

 TAK                                 NIE 

 
f) na otrzymywanie od ww. podmiotów z informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 
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Wnioskodawca 

 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  
  

 

 * niepotrzebne skreślić 
 


