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Załącznik nr 35 
do Instrukcji kredytowania klientów instytucjonalnych w 

Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Cz. II 

 

ZGODY MARKETINGOWE 

 

WARIANT I*  

[STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI, OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ, OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ, KLIENTÓW WYKONUJĄCYCH WOLNY ZAWÓD, KLIENTÓW 

BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI S.C., JAWNEJ, PARTNERSKIEJ]* 

1.  Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji handlowej za pomocą  

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  

w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej: …………………………………………………… 

3.   Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie podanych we wniosku kredytowym  

i umowie danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych 

przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne.  

 

WARIANT II* 

[STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSOBAMI FIZYCZNYMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ, WYKONUJĄCYMI WOLNY ZAWÓD, WSPÓLNIKAMI S.C. JAWNEJ, PARTNERSKIEJ ORAZ STOSUJE SIĘ DO 

OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KLIENTA I OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE UDZIELANIA PRODUKTU BANKOWEGO, TZW. OSÓB TRZECICH]*   

 

1. Wyrażam/y zgodę na: 
1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim (zwany dalej „Bankiem”) 

w celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

Wnioskodawca  

 TAK   NIE 

 
2) wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych  
o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. 

 
a) za pośrednictwem telefonu: 

Wnioskodawca  

 TAK   NIE 

 
b)  za pośrednictwem sms: 

Wnioskodawca  

 TAK   NIE 

 
3) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  

Wnioskodawca  

 TAK   NIE 

 
4) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych produktów  

i świadczonych usług przez podmioty z Grupy BPS (podstawa art. 6. ust. 1 .lit. a RODO): 

Wnioskodawca 

 TAK   NIE 

 
 
 
 
 



Strona 2 z 2 

 

5) na wykorzystanie podanych we wniosku kredytowym danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego 
podmiotów z Grupy BPS przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na 
otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez ww. Podmioty, w tym także po 
wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. 

 
a) za pośrednictwem telefonu: 

Wnioskodawca  

 TAK   NIE 

 
b)  za pośrednictwem sms: 

Wnioskodawca  

 TAK   NIE 

 
6) na otrzymywanie od ww. podmiotów informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Wnioskodawca  

 TAK   NIE 

 

 

_____________________________ 

 

____________________________________ 

                            (miejscowość, data) Podpis osoby wypełniającej formularz  
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


