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WEZWANIE DO ZAKOŃCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wzywam Bank Uniwersalny do:
1. Zakończenia

przetwarzania

moich

danych

osobowych

(dot.

umowy

nr

ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku) w celu oceny zdolności kredytowej
i ryzyka kredytowego przez Związek Banków Polskich (system Bankowy Rejestr).

2. Przesłania na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej
zakończenie przetwarzania danych osobowych w systemie Bankowy Rejestr
Ponadto oświadczam, iż na podstawie art. 105a ust. 2 in fine ustawy Prawo Bankowe, cofam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Uniwersalny S.A., udzieloną w
dniu 9 kwietnia 2007 roku.

WZÓR
UZASADNIENIE
W dniu 9 kwietnia 2011 roku dokonałem całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z
umowy nr ABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007roku. Zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn.
zm.), instytucje, o których mowa w ust. 1 (w moim przypadku Bank Uniwersalny S.A.), mogą
„przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po
wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją
ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje
dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w
spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją
ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło
co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo
upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji
stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”.
W związku z powyższym Bank Uniwersalny może przetwarzać moje dane po wygaśnięciu
zobowiązania kredytowego, przy spełnieniu łącznie 3 warunków:
1. Dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni.
2. Po upływie 60 dni zostałem poinformowany o zamiarze przetwarzania danych
osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej zgody.
3. Upłynęło, co najmniej, 30 dni od skutecznego poinformowania mnie o zamiarze
przetwarzania moich danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez
mojej zgody.
Nie podlega dyskusji, że dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia
wynikającego z umowy nrABC/00025012/2007 z dnia 9 kwietnia 2007 roku.

WZÓR
Informuję, iż po upływie 60 dni nie zostałem poinformowany przez Bank Uniwersalny S.A. o
zamiarze przetwarzania danych osobowych, stanowiących tajemnicę bankową, bez mojej
zgody.
W związku z faktem, iż nie wystąpiły łącznie 3 ustawowe warunki zawarte w przepisie art.
105 ust. 3 ustawy Prawo Bankowe, przetwarzanie danych w systemie Bankowy Rejestr jest
bezprawne
Mając powyższe na uwadze, proszę dokonać stosownych zmian w systemie Bankowy Rejestr,
aby, w konsekwencji, w/w zobowiązanie było przetwarzane jedynie do celów statystycznych.
Jeżeli w opinii Banku Uniwersalnego wystąpiły łącznie 3 przesłanki umożliwiające
przetwarzanie danych bez mojej zgody bardzo proszę o przesłanie kopii pisma (skutecznie
doręczonego po okresie 60 dni od braku spełnienia świadczenia) dot. poinformowania mnie
o zamiarze przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania, bez mojej
zgody, wskutek co najmniej 60 dniowego opóźnienia w spełnieniu świadczenia.
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