
Do zawarcia umowy kredytu hipotecznego banki i  inne instytucje finansowe, w tym pośrednicy kredytu
hipotecznego, muszą dysponować określonymi danymi.
 
Czy  zgadzasz  się  na  przetwarzanie  Twoich  danych  osobowych,  wymaganych  przez  banki  udzielające
kredytów hipotecznych, przez nas:  Tyszkiewicz Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Grunwaldzka 469, 80-309 Gdańsk, KRS:  0000457894, Pośrednika Kredytu Hipotecznego wpisanego na listę
prowadzoną  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego  pod  numerem  RPH000065  (dalej:  Tyszkiewicz
Nieruchomości):

➢ W  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  kredytu  hipotecznego  za  pośrednictwem  Tyszkiewicz
Nieruchomości i wykonywania usług z tym związanych? (Zgoda A)   TAK               NIE

Czy zgadzasz się na  kontaktowanie się z Tobą
   TAK               NIE pocztą elektroniczną na adres e-mail ______________________                       (Zgoda
B)
w celu przesłania Ci na adres poczty elektronicznej Karty Informacyjnej oraz wszelkich innych dokumentów
związanych z procesem obsługi kredytu hipotecznego.

  TAK               NIE telefonicznie na numer tel. kom. ________________________ (Zgoda C)
na potrzeby realizacji  procesu obsługi  kredytu hipotecznego,  w tym przesyłania  Ci  drogą SMS haseł  do
dokumentów przesyłanych pocztą elektroniczną w formie zaszyfrowanej?

Oświadczam, iż chcę otrzymywać Kartę Informacyjną oraz wszelkie inne dokumenty związane z procesem
obsługi kredytu hipotecznego pocztą tradycyjną na adres _____________________ i wyrażam niniejszym
zgodę na przetwarzanie przez Tyszkiewicz Nieruchomości moich danych w tym celu (Zgoda D)

(data/podpis Klienta) _______________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informujemy, że:

1)  administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest  Tyszkiewicz Nieruchomości  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z
siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 469, 80-309 Gdańsk, KRS:  0000457894,  w sprawie danych osobowych
możesz się z nami skontaktować także na adres email: tyszkiewicz@tyszkiewicz.pl
2) z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw w następujący sposób: adres email:  tyszkiewicz@tyszkiewicz.pl, tel.:  (58) 558 53 53 ; możesz
też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
3) będziemy Cię prosić o podanie danych osobowych, które wymagane są aktualnie przez banki udzielające
kredytów hipotecznych; podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną
zgodę w określonym celu; Twoje dane możemy przekazać naszym pracownikom, a także bankom lub innym
instytucjom kredytowym w tym pośrednikom kredytu hipotecznego (np. Expander, mFinanse), każdy z ww.
podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i
nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów
prawa;  aktualna  lista  banków,  z  którymi  współpracujemy  dostępna  jest  tutaj
https://www.tyszkiewicz.pl/informacje-dla-kredytobiorcy
4) Twoje dane osobowe zebrane celu określonym Zgodą A będą przechowywane nie dłużej jednak niż przez
10 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś; Twoje dane osobowe zebrane celu określonym
Zgodami B, C i  D będą przechowywane nie dłużej niż do uruchomienia kredytu hipotecznego, nie dłużej
jednak niż przez 5lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
5)  Twoje  dane  osobowe nie  będą  profilowane  ani  nie  będą  automatyczne  przetwarzane  ani  nie  będą



przekazywane zagranicę.
6) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”),  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  wniesienia
sprzeciwu do przetwarzania danych.
7) Podanie przez Ciebie wymaganych przez banki udzielające kredytów hipotecznych danych osobowych jest
dobrowolne,  ale  jeśli  ich nie podasz,  to: Zgoda A – nie będziemy mogli Ci  pomóc w uzyskaniu kredytu
hipotecznego;
Podanie przez Ciebie danych do kontaktu (Zgoda B, Zgoda C, Zgoda D) jest dobrowolne, ale jeśli  ich nie
podasz go nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować; jeśli nie udzielisz nam zarówno Zgody B i Zgody D, to
dodatkowo nie będziemy mogli przesłać Ci wymaganych prawem dokumentów; jeśli nie wyrazisz Zgody C a
wyrazisz tylko Zgodę B, to nie będziesz mógł otworzyć zaszyfrowanych dokumentów, chyba że spotkasz się z
naszym przedstawicielem i uzyskasz od niego hasło osobiście;
Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności
RODO;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej
zwłoki  –  najpóźniej  w  terminie  miesiąca,  a  jeżeli  nie  zamierza  spełnić  takiego  żądania  –  podać  tego
przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12
ust.  5  RODO,  choć  ww. działania  Administratora  są  co  do  zasady  wolne  od  opłat,  to  jeśli  żądania  są
ewidentnie  nieuzasadnione  lub  nadmierne,  w  szczególności  ze  względu  na  swój  ustawiczny  charakter,
Administrator,  wykazując  powyższe,  może  (i)  pobrać  stosowną  opłatę,  uwzględniającą  administracyjne
koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii)
odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.  

Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
także na stronie www.tyszkiewicz.pl/  r  odo

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio
Cię zidentyfikować i zweryfikować.

 Przyjmuję do wiadomości wskazane niżej pouczenia.” (data i podpis)___________________


