
Zał. Nr 19 do Zasad stosowania klauzul informacyjnych ADO 

 

 

Oświadczenie  w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu 

marketingu i usług własnych Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu  

 

 Dotyczy zgód udzielonych na podstawie: 

− formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Banku                                                        

tj. www.bsinowroclaw.pl w zakładce „Kontakt”  

− formularza kontaktowego w sprawie kredytu, znajdującego się na stronie internetowej Banku 

tj. www.bsinowroclaw.pl, w zakładce „Kredyty”.   

 

Proszę  o czytelne wypełnienie  formularza  (drukowanymi literami) i wstawienie znaku X we właściwym 

kwadracie (polu wyboru).  

 

A. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 

DANE PERSONALNE 

Imię   

Nazwisko   

ADRES ZAMIESZKANIA  

Miejscowość   

Ulica   

Numer domu   

Numer lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta    

ADRES KORESPONDENCYJNY (podać jeśli inny niż adres zamieszkania)  

Miejscowość   

Ulica   

Numer domu   

Numer lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta    

DANE KONTAKTOWE  

Telefon kontaktowy   

Adres @-mail  

 

Wybierz sposób, w jaki  możemy się z tobą skontaktować, w związku z realizacją zgłoszonych praw :   

□ pisemnie (na adres zamieszkania/ adres do korespondencji), 



□ elektronicznie (poprzez adres @-mail).   

B. COFNIĘCIE ZGODY:  

 

Zgoda udzielona na podstawie formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie 

internetowej Banku tj. www.bsinowroclaw.pl w zakładce „Kontakt”  

 

Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym, 

w celu marketingu i usług własnych Banku.  

□ TAK  

□ NIE  

 

Zgoda udzielona na podstawie formularza kontaktowego w sprawie kredytu, znajdującego się na 

stronie internetowej Banku tj. www.bsinowroclaw.pl, w zakładce „Kredyty”.   

 

1. Cofam zgodę na przesyłanie mi przez Bank informacji handlowych za pomocą wszystkich środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie 

adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

□ TAK  

□ NIE  

 

2. Cofam zgodę na przesyłanie mi przez Bank informacji marketingowych za pomocą wszystkich 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na udostępniony przeze 

mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

□ TAK  

□ NIE  

 

3. Cofam zgodę na używanie przez Bank do kontaktów ze mną telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych tj. każdego urządzenia podłączonego do sieci, w tym telefonu stacjonarnego, telefonu 

komórkowego, również smartfonu, tabletu, faksu, komputera, dla celów marketingu 

bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne 

□ TAK  

□ NIE  

 

4. Cofam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych dla potrzeb przedstawienia 

mi w przyszłości ofert, w zakresie produktów będących w ofercie banku.  

□ TAK  

□ NIE  

 

 

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

   Miejscowość i data złożenia wniosku                                                          Podpis osoby składającej oświadczenie

  

 

 

…………………………………………… 
Podpis i pieczątka pracownika Banku 

przyjmującego oświadczenie    


