
Odwołanie zgody na przekazanie danych osobowych do Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie * 

 
Data:   ................................. 
 
Imię i nazwisko: ................................. 
 
PESEL:   ................................. 
 
Korzystając z przysługującego mi prawa, niniejszym odwołuję wyrażoną przeze mnie 
zgodę na przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie 
moich danych osobowych i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w 
odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących 
tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz 
przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez DJAfinanse Sp. 
z o.o., w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do 
udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 
Odwołuję również wyrażoną przeze mnie zgodę na przekazywanie przez DJAfinanse Sp. 
z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych 
osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z 
DJAfinanse Sp. z o.o. Umowy pożyczki, oraz przetwarzanie tych danych i informacji 
przez BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz ich 
udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, 
instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, oraz udostępnianie przez BIK informacji mnie 
dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do DJAfinanse Sp. z o.o. dla 
celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 
kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z DJAfinanse Sp. z o.o. Umowy. 
 
 
 

................................  
          podpis 

 
 
*Niniejszy wzór oświadczenia przeznaczony jest do utrwalenia i podpisania na papierze 
lub do skorzystania z jego treści przy formułowaniu odwołania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych i przesłania go w formie elektronicznej. Zgodę można odwołać w 
sposób listowny na podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby DJAfinanse 
Sp. z o.o., na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: kontakt@djafinanse.pl lub w inny uzgodniony sposób. Formularz 
odwołania zgody dostępny jest pod adresem: www.djafinanse.pl. 


