Wniosek o udostępnienie osobie ze
szczególnymi potrzebami:




ogólnych warunków umów i regulaminów na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1896, z późn.
zm.);
informacji na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

……..………………………………….
miejscowość i data

Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko*:
.............................................................................................................
Adres do korespondencji *:
.............................................................................................................
e-mail (opcjonalnie):
.............................................................................................................
Nr telefonu (opcjonalnie):
.............................................................................................................
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Proszę o udostępnienie niżej wymienionych ogólnych warunków
umów oraz regulaminów
(proszę zaznaczyć właściwą opcję spośród poniższych):








Wniosek o rachunek bankowy oraz świadczenie usług powiązanych;



Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i
innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;




Regulamin kart płatniczych Banku Gospodarstwa Krajowego;




Regulamin udzielania kredytów unijnych;



inne nie wymienione powyżej,
tj.:……………………………………………………………………………………………..

Wniosek o wydanie karty płatniczej;
Wzór umowy kredytu obrotowego;
Wzór umowy kredytu inwestycyjnego;
Wniosek o pożyczkę na podjęcie działalności – wsparcie w starcie;
Wzór umowy ramowej w zakresie świadczenia usługi prowadzenia rachunków
bankowych oraz innych usług Banku Gospodarstwa Krajowego;

Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność
leczniczą;
Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa
Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych;

Proszę o udostępnienie informacji i dokumentów wskazanych w
art. 111 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe
(proszę zaznaczyć właściwą opcję spośród poniższych):



stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów
i pożyczek;







stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat;
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terminy kapitalizacji odsetek;
stosowane kursy walutowe;
bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu;
skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku;



nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo
jednostki organizacyjnej banku.

W formie
(proszę wybrać dogodną formę):






nagranie audio;
nagranie wizualne treści w języku migowym;
wydruk w alfabecie Braille’a;
wydruk czcionką wygodną do czytania.

Bank udostępni/przekaże ww. dokumenty w terminie 7 dni od
złożenia wniosku
(proszę zaznaczyć właściwą opcję spośród poniższych):





na adres korespondencyjny wskazany we wniosku
na adres mailowy wskazany we wniosku
bezpośrednio wnioskodawcy - odbiór osobisty w siedzibie Banku: VARSO II ul.
Chmielna 73, 00-801 Warszawa (kancelaria główna)** lub Biuro
Regionu……………………………………….(wpisać lub podać jedno z 16 województw)**

Zasady przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego zamieszczone są poniżej.
........…………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy
(z wyjątkiem osób niewidomych)
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
** niepotrzebne skreślić
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Zasady przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego
Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”) jest Bank
Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”), z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955
Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych BGK można się kontaktować elektronicznie
pod adresem e-mail: iod@bgk.pl
BGK przetwarza dane osobowe podane we Wniosku w celu odpowiedzi na Wniosek,
realizując przepisy art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.
Dz.U.2019 poz.2357 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2019 poz.2357 z późn. zm.). Prawną podstawę przetwarzania
danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia
umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz w zakresie
danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. g RODO (realizacja zadań związanych z
ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego,
tj. realizacja przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1062 z późn. zm.).
Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jako
prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustalaniu i dochodzeniu
roszczeń, oraz jako prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na
prowadzeniu działań marketingowych administratora, wyłącznie w przypadku wyrażenia
przez Wnioskodawcę odpowiedniej zgody).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi na Wniosek, brak
podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie Wniosku. Dane osobowe będą
przetwarzane przez czas realizacji Wniosku, a także przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania wspierające BGK
w zakresie usług IT oraz instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych
osobowych, na podstawie przepisów prawa.
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Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioskodawcy
przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz
wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
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