
Załącznik nr 1 do Instrukcji oceny zdolności kredytowej  w Regionalnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta 

 
 

WNIOSEK O POŻYCZKĘ / KREDYT / LINIĘ POŻYCZKOWĄ 

Numer członkowski   Rodzaj pożyczki/kredytu   

Wnioskowana kwota 
pożyczki/kredytu 

  
Przeznaczenie 
pożyczki/kredytu 

  

Propozycja prawnego 
zabezpieczenia pożyczki 
/kredytu 

 Ilość rat  

Dane Wnioskodawcy / Współwnioskodawcy* 
Pożyczkobiorca/Kredytobiorca/

Współwnioskodawca* 
Współmałżonek 

Nazwisko     

Imię (imiona)     

PESEL     

Dowód tożsamości (seria i numer)     

Adres zameldowania     

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres 
zameldowania 

    

Telefon     

Stan cywilny     

Wspólność majątkowa (proszę wpisać: Tak, lub Nie)     

Ilość osób w gospodarstwie domowym     

Status mieszkaniowy: właściciel domu, właściciel 
mieszkania, lokal wynajmowany, mieszkanie przy rodzinie) 

    

Ilość posiadanych hektarów fizycznych/przeliczeniowych 
użytków rolnych 

  

Nazwa i adres zakładu pracy/nazwa organu wypłacającego 
świadczenie 
Dochód netto 
 

Nazwa zakładu pracy / organu 
 
  

  

Nazwa zakładu pracy / organu 
 
  

  

Dochód netto Dochód netto 

Stały miesięczny koszty utrzymania domu/mieszkania 
(czynsz/podatek od nieruchomości, ogrzewanie, woda, 
gaz, elektryczność, itp.); koszty wyżywienia, ubrania; 
koszty utrzymania samochodu oraz zaspokojenia innych 
potrzeb konsumpcyjnych Wnioskodawcy i osób 
znajdujących się na jego utrzymaniu; 
 

 

 

 

 



Numer członkowski  

Dane Wnioskodawcy/Współwnioskodawcy* 
Pożyczkobiorca/Kredytobiorca/

Współwnioskodawcy* 
Współmałżonek 

Zaciągnięte kredyty i pożyczki 
(proszę podać wszystkie 
kredyty i pożyczki, w tym na 
zakup towarów i usług, debet 
na rachunku bieżącym, 
przyznane limity kredytowe 
dotyczące kart kredytowych)  
 

(nazwa 
banku/instytucji 

kredytowej)/(data 
zawarcia umowy) 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

          

          

          

     

     

     

     

Poręczane zobowiązania 
(proszę podać wszystkie 
poręczane kredyty i pożyczki, 
debet na rachunku bieżącym, 
przyznane limity kredytowe) 
 

(nazwa 
banku/instytucji 

kredytowej)/(data 
zawarcia umowy) 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

kwota pożyczki 
/ kredytu / limitu 

rata miesięczna 
 

          

     

          

 

 

Data …………………………………   

Czytelny Podpis Wnioskodawcy/Współwnioskodawcy*………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  

 

Oświadczenie Wnioskodawcy/Współwnioskodawcy* 
 

1. Oświadczam/y: 
a) Otrzymałem/liśmy od Pracownika Oddziału SKOK wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zawarcia umowy 

pożyczki/kredytu/linii pożyczkowej; 
b) Uzyskałem/liśmy od Pracownika Oddziału SKOK wszystkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości; 
c) Zostałem/liśmy poinformowany/ni przez Pracownika Oddziału SKOK o: 

• ryzyku zmiany stóp procentowych polegającym na tym, iż w przypadku wzrostu stawki referencyjnej podwyższeniu ulega 
oprocentowanie kredytu/pożyczki/linii pożyczkowej, które spowoduje wzrost raty, 

• wpływie ryzyka zmiany cen rynkowych zabezpieczeń. 



ԝ

 
2. Jestem/jesteśmy świadomy/i ponoszenia oraz poniosę/poniesiemy ryzyko zmiany stóp procentowych oraz ryzyko zmiany cen 

rynkowych zabezpieczeń. 
 

3. Wnioskodawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.), 
utworzonego na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, celem umieszczenia ich w 
bazie BIK S.A. „Kredytobiorcy” oraz udostępnienia na zasadzie wzajemności innym bankom oraz instytucjom ustawowo 
upoważnionych do udzielania kredytów, informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach na rachunkach w SKOK w zakresie 
określonym w art. 105 prawa bankowego, a także przysługującym mu, zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.08. 
1997 r. o ochronie danych osobowych, prawem wglądu do jego danych oraz ich poprawiania. „Ja, niżej podpisany(a), działając na 
podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych, upoważniam SKOK do wystąpienia - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. do biura informacji 
gospodarczej InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 o ujawnienie 
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań”.        
 

4. Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach danych potwierdzam/my  własnoręcznym podpisem. 
Jednocześnie oświadczam/y, że zawarte we wniosku i w załącznikach informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. 
Upoważniam/y  SKOK do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku i w załączonych dokumentach. Podanie 
przez Wnioskodawców danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz prawnym i składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania 
wnioskowanego kredytu/pożyczki może podlegać odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

 

 

  

Miejscowość, data …………………………….                      

 

Czytelny Podpisy Wnioskodawcy/Współwnioskodawcy*………………………………………………………………………… 

   
*niepotrzebne skreślić  

 

 

„Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych” 

udzielona na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator – 
czyli kto 
przetwarza 
Pani/Pana dane 
osobowe („My”) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytowa im. Św. Brata Alberta  z siedzibą w Szczytnie przy ul. Polskiej 35/1. 

Nasze dane 
kontaktowe 

Korespondencyjny kontakt z nami jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem. Dodatkowo można się z 
nami  kontaktować pod numerem telefonu (0-89) 624 20 20 lub elektronicznie pod adresem e-mail: 

info@skokalberta.pl. Informujemy również, że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym 
kontakt jest możliwy pod adresem iodo@skokalberta.pl. 
 

Cele, dla których 
przetwarzamy 
Pani/Pana dane 
osobowe i 
podstawa prawna 
takiego 
przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 
1. w celu wynikającym ze złożonych przez Panią/Pana oświadczeń o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie, jeśli poprosiliśmy o wyrażenie takiej zgody i ją uzyskaliśmy. Podstawą prawną 
uprawniającą nas do takiego działania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia*; 

2. w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy. Do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w tym celu uprawnia nas przepis art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia*;  

3. w celu oceny zdolności kredytowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów ustawy 
Prawo bankowe lub ustawy o kredycie konsumenckim/ustawy o kredycie hipotecznym oraz o 
nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami**. Przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*; 

4. w celu rachunkowym, księgowym i archiwalnym, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o 
rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w 
tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*; 

5. w celu wykonania obowiązku przekazywania informacji dotyczących Pani/pana zobowiązań do 
instytucji ustawowo upoważnionych do ich gromadzenia, do czego zobowiązują nas przepisy 
ustawy - Prawo bankowe lub ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie 
przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia* 





6. w celu monitorowania i rejestrowania transakcji podejrzanych, do czego zobowiązują nas przepisy 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przetwarzanie Pani/Pana 
danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*; 

7. w celu wykonania obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzoru, do czego zobowiązują 
nas m.in. przepisy ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Przetwarzanie 
Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*; 

8. w celu zapobiegania oszustwom, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. 
prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*; 

9. w celach analitycznych i statystycznych, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. 
prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*; 

10. w celach windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku spłaty zaciągniętego zobowiązania 
lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za 
nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*;  

11. w celu marketingu bezpośredniego naszych usług lub usług podmiotów powiązanych z nami 
kapitałowo, osobowo lub systemowo. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu 
uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f 
Rozporządzenia*; 

12. w celach dowodowych i archiwalnych, dla potrzeb ochrony przez Pani/Pana potencjalnymi 
roszczeniami. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. 
prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia*. 

Źródło z którego 
możemy 
pozyskiwać 
Pani/Pana dane 

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana. Na podstawie 
Pani/Pana zgody lub na podstawie przysługującego nam uprawnienia (lub obowiązku) możemy pozyskać 
Pani/Pana dane od instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe, biur 
informacji gospodarczej oraz od innych podmiotów i instytucji, upoważnionych do udzielania informacji 
o osobach na podstawie odrębnych przepisów prawa.   

Okres 
przechowywania 
danych 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, dla którego są one przez nas 
przetwarzane i w związku z tym będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe: 
1. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w 

oświadczeniu o zgodzie – jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie Pani/Pana zgody; 
2. do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia*; 
3. do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – w sytuacji kiedy przetwarzanie 

(przechowywanie danych) odbywa się na podstawie ww. przepisów prawa; 
4. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach 

marketingowych; 
5. do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń – w sytuacji kiedy dane 

przechowywane są dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich dochodzenia (cele 
windykacyjne); 

6. do czasu wniesienia i podjęcia przez nas decyzji o uwzględnieniu Pani/Pana sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – 
w przypadku wniesienia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację, o której mowa w art. 
21 ust. 1 Rozporządzenia*. 

Odbiorcy 
Pani/Pana danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
1. podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym Biuro 

Informacji Kredytowej S.A.  
2. podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie treści udzielonej przez Panią/Pana 

zgody; 
3. nasi podwykonawcy, którzy świadczą na naszą rzecz m.in. usługi księgowe, rachunkowe, doradcze i 

wsparcia IT, w tym również kancelarie prawne lub firmy windykacyjne, jak również inne podmioty, 
które współpracują z nami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. 

 

Przekazywanie 
danych do państw 
trzecich 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

Przysługujące 
Pani/Panu 
uprawnienia  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1. żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
3. żądania przeniesienia danych, 
4. cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z Regionalną 
Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Św. Brata Alberta w Szczytnie, ul. Polska 35/1, 12-
100 Szczytno. 



 

Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą „Informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych”. 

 

 

…………………………….., dnia ………………………..   ……………………………..…………..….……………………. 

                                                                                                               Czytelny Podpis Wnioskodawcy/Współwnioskodawcy* 

 
*Rozporządzenie 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) 

 

**w zależności od rodzaju produktu, obowiązek oceny zdolności kredytowej wynika z art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim lub art. 21 ustawy 

o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań lub o występujących powiązaniach w Regionalnej Spółdzielczej Kasie 

Oszczędnościowo-Kredytowej im. Św. Brata Alberta w Szczytnie. 

 

Za osoby powiązane uznaje się małżonków, krewnych w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia (w linii 

prostej dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki; w linii bocznej rodzeństwo i ich dzieci) oraz powinowatych w linii prostej 

oraz w linii bocznej do drugiego stopnia (w linii prostej teściowie; w linii bocznej szwagrowie, szwagierki, bratowe) 

następujących osób: 

1. Pracowników SKOK, 

2. Członków ciał statutowych SKOK: Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej, Zarządu. 

3. Członków Komisji Kredytowej SKOK. 

 

Brak powiązań Osoba powiązana: 

 

 

 

 

 

 Pracownik SKOK 

 Członek ciał statutowych SKOK: Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej, Zarządu.  

 Członek Komisji Kredytowej SKOK 

 

W przypadku osoby powiązanej należy podać: imię i nazwisko osoby oraz stopień pokrewieństwa, z którą istnieje powiązanie.   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data ………..…………….. Czytelny Podpis Wnioskodawcy/Współwnioskodawcy* ………………………………………………….. 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest np. niezgodne z prawem, 
przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
 

Informacja o 
wymogu podania 
swoich danych 

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych w umowie lub wniosku jest dobrowolne, jednakże 
jest niezbędnym warunkiem zawarcia tej umowy. 


