
 

 

 

 

Wniosek o renegocjację „wakacje kredytowe” 

 

Data ……………………………….Miejscowość…………………………………………..……Nr członkowski:……………………. 

Imię i nazwisko:………………………………………………..… Nr konta:………………… 

Nr telefonu………………………………….Adres korespondencyjny……………………………………………………..………… 

Adres email………………………………………..   

Renegocjacja obejmuje : 

 Przesunięcie terminu płatności o jeden miesiąc  

 Przesunięcie terminu płatności o dwa miesiące  

 Przesunięcie terminu płatności o trzy miesiące  

Przyczyna renegocjacji : 

 Zmiana terminu płatności wynagrodzenia 

 Zmiana wysokości wynagrodzenia 

 Jednorazowe pogorszenie sytuacji ekonomicznej 

 Trwałe pogorszenie sytuacji ekonomicznej 

 Inne, 

jakie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Zostałem/am poinformowany/na o opłacie za realizację renegocjacji zgodnie z tabelą opłat i prowizji 

    
Oświadczam, iż wszelkie podane wyżej dane są prawdziwe, jednocześnie oświadczam, ze jestem świadoma/y odpowiedzialności wynikającej z przepisów Art. 

297§1 Kodeksu Karnego, dotyczących składania fałszywych lub nierzetelnych oświadczeń co do okoliczności wskazanych powyżej. 
 
Obowiązek Informacyjny:  
 
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO): 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 
Maja 1a  
44-230 Czerwionka – Leszczyny, strona: www.skokziemryb.pl, tel. 32 43 29 400 ( zwana dalej Kasą , MY) 
Informujemy również , że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym   kontakt jest możliwy pod  adresem : inspektor@skokziemryb.pl nr tel. 32 43 29 
400 
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać: 
1. W celu wynikającym ze złożonych przez Panią/ Pana oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, jeśli poprosiliśmy o wyrażenie takiej zgody i ją uzyskaliśmy. 
Podstawą prawną uprawniającą nas do takiego przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
2. W celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy . Podstawą prawną uprawniająca nas do takiego działania jest przepis  art. 6 ust. 1 lit b RODO  
3. W celu oceny zdolności kredytowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe lub ustawy o kredycie konsumenckim. 
Podstawą prawną uprawniająca nas do takiego działania jest przepis  art. 6 ust. 1 lit c RODO  
4. W celach rachunkowych, księgowych i archiwalnych do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO  
5. W celu przekazywania informacji dotyczących Pani/Pana zobowiązań do instytucji ustawowo upoważnionych do ich zgromadzenia, do czego zobowiązują nas 



 

 

 

 

przepisy ustawy – Prawo bankowe lub ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Podstawą prawną uprawniająca nas 
do takiego działania jest przepis  art. 6 ust. 1 lit b RODO  
6. W celu monitorowania i rejestrowania transakcji podejrzanych, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmowi.  Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO  
7. W celu wykonania obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzoru, do czego zobowiązują nas m.in. przepisy ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO  
8. W celu zapobiegania oszustwom, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f 
RODO  
9. W celach analitycznych i statystycznych, przy czym przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
lit f RODO  
10. W celach windykacyjnych lub upominawczych, w sytuacji braku spłaty zaciągniętego zobowiązania lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie w tym celu 
uważamy za nasz tzw. Prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO  
11. W celu marketingu bezpośredniego naszych usług lub usług podmiotów z którymi Kasa zawarła umowy powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO. 
Przetwarzanie w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO  
12. W celach dowodowych lub archiwalnych, dla potrzeb ochrony przed Pani/Pana potencjonalnymi roszczeniami. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych 
w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO  
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są przetwarzane i w związku z tym będziemy przechowywać Pani/ 
Pana dane osobowe:  
1. Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w oświadczeniu o zgodzie- jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie 
Pani/Pana zgody 
2. Do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy- w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 st. 1 lit. b RODO 
3. Do czasu upływu obowiązkowego przechowywania danych- w sytuacji, kiedy przetwarzanie ( przechowywanie) odbywa się na podstawie przepisów praw 
4. Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych 
5. Do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń- w sytuacji kiedy dane przechowywane są dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich 
dochodzenia ( cele windykacyjne) 
6. do czasu wniesienia i podjęcia przez nas decyzji o uwzględnieniu Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie tzw. 
Prawnie uzasadnionego interesu w przypadku wniesienia sprzeciwu z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację, o której mowa w art. 21 ust. 1 RODO 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być : 
1. podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym Biuro Informacji Kredytowej S.A. 
1. Podmioty upoważnione  do otrzymania danych na podstawie treści udzielonej przez Panią/Pana  zgody 
2. Podmioty współpracujące  z nami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym szczególności nasi podwykonawcy, którzy świadczą na naszą 
rzecz min. doradcze i wsparcia IT, w tym również kancelarie prawne, firmy windykacyjne,  podmioty, które realizują czynności związane z usługami e-skok bądź kart 
płatniczych,  
3. Kontrahenci SKOK 
Pani/Pana dane nie przekazywane do państw trzecich. 
Ma Pani/ Pan prawo do: 
1. Żądania  dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  
2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
3. Przeniesienia danych  
4. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje Pani/Panu : prawo do usunięcia danych osobowych , prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do 
sprzeciwu , wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c lub f 
RODO 
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień należy skontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. 3-go Maja 1A  
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest np. niezgodne z prawem , przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego 
Podane przez Panią/Pana swoich danych osobowych w umowie lub wniosku jest dobrowolne, jednakże jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy.  
Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, ale w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych , mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 Profilowanie może być wykorzystane przez nas  m.in. w celach: 
1. Dane zawarte we wniosku będą podlegać profilowaniu w celu ustalenia zdolności kredytowej oraz ew. automatycznemu podejmowaniu decyzji w zakresie oceny 
ryzyka kredytowego 
2. Automatyczne przetwarzanie w tym profilowanie może spowodować skutki w postaci odmowy udzielania kredytu. 
3. W powyższym przypadku ma Pani/Pan prawo do złożenia odwołania od podjętej decyzji oraz uzyskania interwencji ludzkiej w zakresie ponownej decyzji dot. 
Oceny ryzyka kredytowego i posiadania zdolności kredytowej, w tym na podstawie przedstawienia własnego stanowiska w tej sprawie.  
4. Realizacji rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym 
5.  Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
6. Zapobiegania przestępstwom popełnianym na szkodę Skoków, banków ,instytucji kredytowych i finansowych, czyli zapobieganie tzw. Fraudom 
7. Przeciwdziałaniu nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi ( w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) 
8. Analitycznych, statystycznych i sprawozdawczych 

 
………………………………………………    

Imię i nazwisko 

 

 


