
        ….……, dnia              roku 

………………………… 

Bank 

…………………………... 

Oddział w  

 

 

Dotyczy:   Usunięcie moich danych z rejestru dłużników 

 

 

WNIOSEK 
 

O usunięcie moich danych osobowych tj. zaległości w spłacie z Międzybankowego Systemu 

Informacji Gospodarczej - Rejestr Bankowy, Związku Banków Polskich oraz z Bazy Biura 

Informacji Kredytowej (BIK S.A.) a także z bazy danych  Banku ……………. 

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 105 a ust. 3 ustawy Prawo Bankowe ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) w związku z art.32 ust. 1 pkt 6 

oraz art. 35 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. 

zm.) 

 

wzywam Bank do wykreślenia moich danych osobowych ze wszelkich  

rejestrów, ww. rejestrów i instytucji. 

 

W dniu …… 20.. roku zawarta została umowa nr: ………... 

 

Bezspornym jest, iż z tytułu powyższej umowy spowodowane zostało zadłużenie, które 

zostało ostatecznie spłacone w dn. ….. 20… roku. 

 

Uznać należy, iż w dniu ……….. wygasł stosunek prawny pomiędzy Bankiem a mną. 

 

Prawo Bankowe jednoznacznie określa w art. 105a przesłanki przetwarzania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową bez zgody osoby, której te informacje dotyczą. 

 

W niniejszej sprawie nie uczyniono zadość przesłance określonej w ust. 3 ww. przepisu tj. nie 

poinformowano mnie o zamiarze przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową 

bez mojej zgody. 

 

Pragnę zwrócić uwagę, iż powołany przepis wszedł do Prawa Bankowego nowelizacją ustawy 

z dnia 2005.06.16 i w sposób bardzo dokładny określa warunki formalne umożliwiające 

przetwarzanie danych. 

 

Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 105 ust. 4 Prawa Bankowego, instytucje utworzone na  

podstawie tego przepisu mogą gromadzić, przetwarzać i udostępniać tajemnicę bankową 

jedynie z zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem 

czynności bankowych.  Po spłacie zadłużenia w całości, dalsze przechowywanie moich 

danych w przedmiotowym zbiorze jest całkiem niezasadne, jako nie spełniające wymogu 

bycia potrzebnymi przy wykonywaniu czynności bankowych, jak również nieuzasadnione ze 

względu na brak spełnienia wymogów formalnych określonych w art. 105 a Prawa 

Bankowego. 



 

Stanowisko takie potwierdza decyzja nr  GI-DEC-101/05 wydana przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16.05.2005 r. oraz wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego z dnia 25.08.2005 o sygn. II S.A./WA547/04. 

 

Zarówno w uzasadnieniu od decyzji GIODO jak i wyroku WSA jednoznacznie stwierdzono, 

że po wygaśnięciu zobowiązania Bank powinien niezwłocznie usunąć z ww. rejestru wszelkie 

dane dotyczące byłego klienta, nie pozostawiając żadnych informacji na jego temat. 

 

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie informując jednocześnie, że w razie 

braku dokonania powyższego, zmuszony będę do zwrócenia się do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych oraz Arbitra Bankowego z wnioskiem o nakazanie Bankowi 

usunięcia moich danych osobowych ze zbioru danych oraz zgłoszenie stosownych 

roszczeń odszkodowawczych wobec banku z uwagi na utrudnienia w ewentualnym 

zaciągnięciu nowych zobowiązań kredytowych. 

 

W związku z tym, że upłynęło ponad …. miesięcy od dania ustania mojego zobowiązania 

wobec Banku, oczekuję na informacje o wykreśleniu moich danych w terminie do ….. 20… 

roku, za którą z góry dziękuję. 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 


