
   
 
OŚWIADCZENIE  

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tekst jednolity ze zmianami) [zwaną dalej UODO] przez 
Dom Finansowy QS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - 
Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 566024, z kapitałem zakładowym w wysokości 107 640,00 PLN, NIP 957-08-11-591 (dalej jako DFQS). DFQS 
informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu UODO (dalej jako ADO) i przetwarza dane osobowe w celach świadczenia usług, z których korzysta właściciel danych 
osobowych, w szczególności świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa, w tym finansowego oraz ubezpieczeniowego, oceny i weryfikacji wiarygodności finansowej oraz w celach 
marketingowych i statystycznych.  
Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie ADO, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania zaprzestania 
przetwarzania ich w ogóle w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do ADO na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.  
Zgodnie z postanowieniami UODO:  

* wyrażam zgodę [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa, w szczególności finansowego i 
ubezpieczeniowego, w tym na przekazywanie w tym celu moich danych osobowych do podmiotów zewnętrznych w zakresie oferowania ich produktów [**], drogą 
elektroniczną w postaci zaszyfrowanej lub w inny bezpieczny sposób, a także w przypadku wyboru przez właściciela danych - celem wykonywania czynności związanych z 
przystąpieniem mojej osoby do ubezpieczenia grupowego;  

* wyrażam zgodę [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO jak również w drodze powierzenia zewnętrznym podmiotom współpracującym z ADO, celem 
oceny ryzyka i weryfikacji mojej wiarygodności finansowej poprzez weryfikację moich danych w zewnętrznych bazach danych, w szczególności za pośrednictwem biur 
informacji gospodarczej (w tym w zakresie informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych, Dz.U. nr 50 poz.424 ze zm.);  

* wyrażam zgodę [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego, tworzenia i realizacji konkursów, loterii i 
ofert specjalnych dla klientów stałych i nowych, a także umożliwiających je programów lojalnościowych i marketingowych, w zakresie własnych produktów i usług ADO;  

* wyrażam zgodę [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego, tworzenia i realizacji konkursów, loterii i 
ofert specjalnych dla klientów stałych i nowych, a także umożliwiających je programów lojalnościowych i marketingowych, w zakresie produktów i usług podmiotów 
współpracujących z ADO na odrębnych warunkach;  

* wyrażam zgodę [*] na korzystanie w stosunku do mnie dla celów marketingu bezpośredniego z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i z automatycznych systemów 
wywołujących, w tym w szczególności poprzez kontakt telefoniczny i SMS;  

* wyrażam zgodę [*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO oraz podmioty zewnętrzne [**], w celach statystycznych, dokonywania analiz, w tym ryzyka, i 
wyodrębniania anonimowych grup docelowych na produkty i usługi ADO oraz tych podmiotów, dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego, tworzenia i realizacji 
konkursów, loterii i ofert specjalnych dla klientów stałych i nowych, a także umożliwiających je programów lojalnościowych i marketingowych;  

* wyrażam zgodę [*] na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Dom Finansowy QS S.A. z siedzibą w Gdańsku dla w/w celów, pozostałych danych (tj. 
innych niż dane osobowe) zawartych w składanym przeze mnie wniosku o kredyt / pożyczkę / ubezpieczenie, w tym na przekazywanie tych danych do podmiotów 
zewnętrznych [**] w celu przedstawienia odnośnej oferty;  

* wyrażam zgodę [*] na sprawdzanie przez podmioty zewnętrzne [**] mojej osoby w Biurze Informacji Kredytowej odnośnie mojej sytuacji finansowej, majątkowej oraz historii 
płatniczej bez żadnych ograniczeń czasowych;  

* wyrażam zgodę [*] na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, na udostępnione numery 
telefonów i adresy e-mail informacji handlowej w zakresie własnych produktów i usług ADO oraz w zakresie produktów i usług podmiotów współpracujących z ADO na 
odrębnych warunkach. Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie, pocztą 
elektroniczną na adres abi@dfqs.pl lub faksem pod numer (58) 766 86 90;  

* W przypadku skorzystania przeze mnie z oferty finansowej zaoferowanej mi przez podmiot [**] zewnętrzny, wyrażam zgodę [*] oraz upoważniam [*] na podstawie art.104 
ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póź. Zm.) do przekazania przez ten podmiot na rzecz ADO wszelkich informacji 
dotyczących faktu zawarcia z tym podmiotem umowy o usługę finansową, tj umowy o kredyt lub pożyczkę, a w tym w szczególności do przekazania: moich danych 
osobowych, w tym numeru PESEL oraz daty złożenia wniosku kredytowego, daty zawarcia umowy oraz wypłaty środków, kwoty kredytu lub pożyczki, warunków finansowych 
umowy, ubezpieczeń akcesoryjnych, a także warunków dotyczących wypłaty oraz informacji o ewentualnym odstąpieniu przeze mnie od zawartej z podmiotem umowy. 
Oświadczenie powyższe ma moc prawną o ile taka umowa została zawarta między mną a tym podmiotem w wyniku przekazania moich danych przez ADO do tego 
podmiotu. Informuję, iż o warunkach udzielenia i uzyskania usługi finansowej w podmiocie [**], do którego ADO przekazał moje dane, zostałem/am poinformowana/y przez 
ADO.  
[*] – W przypadku nie wyrażenia zgody należy skreślić „wyrażam zgodę” oraz, odpowiednio, „upoważniam”.  
[**] – podmioty współpracujące z DFQS S.A. będące bankami i instytucjami finansowymi, wskazane są  na stronie www.dfqs.pl 
 

 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………, PESEL: ………………………. Adres: …………………………………………………….. 
 
  

...................................................................................................................  
(data i podpis) 



 
WNIOSEK 

 
Przedmiot zamówienia  

Produkt: BIK PASS Cena maksymalna: 26,00 PLN 
   

Dane identyfikacyjne osoby fizycznej (wszystkie pola wymagane) 
 

Imię:  
 

Nazwisko:  
 

PESEL:  Seria i numer dowodu osobistego:  
   

Adres zameldowania (wszystkie pola wymagane) 
 

Kraj:  
 

Kod pocztowy: Miejscowość:  
 

Ulica, numer domu, lokalu:  
 

Dane do kontaktu 
 

Telefon:  
 

Email:  
 

Zgody (* - zgoda wymagana) 
 

       * Oświadczam, że zwalniam Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa z 
obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, to jest w odniesieniu do 
figurujących z bazie danych BIK informacji mnie dotyczących, w tym, historii moich zobowiązań kredytowych, oceny 
punktowej, terminowości dokonywanych przeze mnie spłat kredytów, zobowiązań w trakcie spłaty w postaci statusów 
płatności, liczby moich zapytań kredytowych oraz w celu realizacji niniejszej umowy upoważniam Biuro Informacji Kredytowej 
S.A. do przekazania wyżej wymienionych informacji dla Dom Finansowy QS S.A. oraz …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 
* Przyjmuję do wiadomości, że (a) administratorem danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie (b) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Portalu BIK oraz korzystania z funkcji Portalu 
BIK, a także w celu zamawiania i oferowania Produktów i usług BIK i oraz podmiotów powiązanych z BIK i realizacji 
tych usług, (c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości Rejestracji na Portalu, (d) przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer 
dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, adres zameldowania, adres korespondencyjny , (e) mam prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez: Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty współpracujące lub pozostające w Grupie Kapitałowej BIK BIG 
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 
Warszawie w celach marketingowych oraz na przekazywanie mi propozycji zawarcia umowy przy użyciu telefonu lub 
innych środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 
późn. zm.).  

Data:  Czytelny podpis Klienta: Czytelny podpis przyjmującego wniosek: 

  .............................................................. .............................................................. 
   

     


