
 

 

 

PRZYKŁADOWY REJESTR DOTYCZĄCY UDZIELANEGO KREDYTU 

 

LP. 

Nazwa 

czynności 

przetwarzania 

Jednostka 

organizacyjna  

(departament, 

dział itp.) 

Cel 

przetwarzania 

Kategorie  

osób 
Kategorie danych 

  
  

Art. 30 ust. 1 

pkt b 

Art. 30 ust. 1 

pkt c 
Art. 30 ust. 1 pkt c 

1. 

UDZIELANIE 

KREDYTÓW 

1. Oddziały 

2. Analitycy 

Kredytowi 

3. Dział 

Weryfikacji    

Kredytowych 

4. Dział Decyzji 

Kredytowych 

Wykonywanie 

czynności 

bankowych  

zmierzających 

do  zawarcia 

oraz 

związanych z  

wykonaniem 

umów  

kredytowych 

1. Klienci 

2. Poręczyciele 

3. Osoby 

dające 

zabezpiecze

nie inne niż 

poręczy-

ciele 

1. Klient - dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o 

sytuacji ekonomiczno-finansowej, dane o zobowiązaniach, dane o wielkości 

gospodarstwa  domowego 

2. Poręczyciele - dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej, dane o dotychczasowych zobowiązaniach 

kredytowych 

3. Osoby dające zabezpieczenie inne niż poręczyciele –   dane identyfikacyjne, 

dane adresowe, dane o sytuacji   ekonomiczno-finansowej, dane o 

dotychczasowych zobowiązaniach kredytowych 



 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna Źródło danych 

Planowany termin usunięcia  

kategorii danych  

(jeżeli jest to możliwe) 

  
Art. 30 ust. 1 pkt f 

1. Klient 

- Przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy    

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę - zgoda na 

zapytania do biur informacji gospodarczej - art. 6 ust.  lit. a 

RODO 

2. Poręczyciele  

- Przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy, a także do 

wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

3. Osoby dające zabezpieczenie inne niż poręczyciele 

- Przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy, a także do 

wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

1. Klient 

2. Poręczyciel 

3. Osoby dające zabezpieczenie inne  

niż poręczyciele 

Po odwołaniu zgody klienta (art. 105a ust. 2)  

Prawa bankowego) lub po 10 latach od 

wygaśnięcia zobowiązania z umów - na 

podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Bank, z wyjątkiem 

stwierdzenia sytuacji nadrzędności interesu lub 

podstawowych praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  



 

 

 

Nazwa 

współadministratora 

i dane kontaktowe 

(jeśli dotyczy) 

Nazwa podmiotu 

przetwarzajacego 

i dane kontakowe 

(jeśli dotyczy) 

Kategorie 

odbiorców 

(innych niż 

podmiot 

przetwarzajacy) 

Nazwa systemu 

lub 

oprogramowania 

Ogólny opis technicznych       

i organizacyjnych srodków 

bezpieczeństwa zgodnie z 

art. 32 ust. 1 

(jeżeli jest to możliwe) 

DPIA 

(jeśli tak, lokalizacja 

raportu) 

Transfer do kraju trzeciego lub org. 

międzynarodowej 

Transfer do kraju 

trzeciego lub 

organizacji 

międzynarodowej 

(nazwa kraju i 

podmiotu) 

Jeśli transfer i art. 

49 ust. 1 akapit 

drugi - 

dokumentacja 

odpowiednich 

zabezpieczeń 

Art. 30 ust. 1 pkt a Art. 30 ust. 1 pkt d 
Art. 30 ust. 1 pkt 

d  
Art.. 30 ust. 1 pkt g 

 
Art. 30 ust. 1 pkt e Art. 30 ust. 1 pkt e 

Nie dotyczy SoftNet Biuro Informacji 

Kredytowej 

Biura Informacji 

gospodarczej 

Inne banki i 

instytucje 

kredytowe 

Inne uprawnione 

podmioty 

wymienione w 

przepisach prawa  

EUROBANK  1. Zamykane szafy w 

pomieszczeniach 

zamykanych, dostępnych 

tylko dla upoważnionych 

osób. 

2. Kontrola dostępu do 

systemu informatyczne- go, 

dostęp tylko dla osób 

upoważnionych. 

3. Ochrona fizyczna obiektów 

poza godzinami pracy 

 TAK Nie dotyczy Nie dotyczy 


