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DYSPOZYCJA KLIENTA IKANO BANKU DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Mój wniosek dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez (zaznacz właściwe): 

 Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej: BIK)

 Ikano Bank AB (Publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: Ikano Bank)

Część I: doprecyzowanie wniosku do BIK 

Rodzaj wniosku 
Doprecyzowanie zakresu wniosku 

 chcę wycofać zgodę na przetwarzanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową w BIK po
wygaśnięciu zobowiązań wynikających z zawartych z
Ikano Bankiem Umów w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego

 chcę sprostować nieprawdziwe informacje w BIK –

wskaż, jakie informacje są Twoim zdaniem niezgodne

ze stanem faktycznym

 inny wniosek – jaki?

Część II: doprecyzowanie wniosku do Ikano Banku 

Rodzaj wniosku 
Doprecyzowanie zakresu wniosku 

 chcę wycofać zgodę na marketing produktów i usług
Ikano Banku

 chcę wycofać zgodę na przeprowadzanie badań
satysfakcji przez Ikano Bank

 chcę wycofać zgodę na marketing produktów spółek
z grupy AXA

 chcę uzyskać potwierdzenie, czy Ikano Bank przetwarza
moje dane osobowe i uzyskać dostęp do tych danych
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osobowych, w całości lub w sprecyzowanej części (np. 

przetwarzane adresy; artykuł 15 RODO)1

 chcę sprostować niedokładne/ niekompletne dane

osobowe1 w następujący sposób2 (artykuł 16 RODO):

 chcę usunąć dane osobowe przetwarzane przez Ikano
Bank (prawo do bycia zapomnianym) z systemów Ikano

Banku w całości/ w części1 – poprzez usunięcie

następujących danych2 (artykuł 17 RODO):

 chcę ograniczyć przetwarzanie danych osobowych
(i) do czasu sprawdzenia prawidłowości danych, (ii) na
podstawie mojego sprzeciwu w przedmiocie usunięcia
danych, (iii) w celu dochodzenia lub obrony roszczeń lub
(iv) na podstawie sprzeciwu do przetwarzania danych

(artykuł 18 RODO)

 chcę przekazać moje dane osobowe 
(w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego), 
które zostały dostarczone przez mnie do Ikano Banku do 
celów własnych lub w celu przesłania moich danych 

osobowych administratorowi (artykuł 20 RODO): 

(prosimy o wskazanie podmiotu, któremu dane mają być 

przekazane) 

 wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych

osobowych w całości lub w następującym celu2:

1 skreśl niepotrzebne; 2 uzupełnij 

Ikano Bank bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania dyspozycji dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych przez Ikano Bank udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o podjętych działaniach. W razie 

potrzeby Ikano Bank może przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania 

lub liczbę żądań. W takiej sytuacji Ikano Bank Cię o tym poinformuje. 

…………………………………………………………. 

Twój podpis 


