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Podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail oznacza wyra¿enie zgody na kierowanie do osoby sk³adaj¹cej niniejsze oœwiadczenie, tymi 
drogami korespondencji, tak¿e dotycz¹cej umów, w zwi¹zku z którymi to oœwiadczenie jest sk³adane. Bank informuje, ¿e u¿ywanie telefonu komórkowego 
lub standardowej, niezabezpieczonej poczty elektronicznej nie chroni przed uzyskaniem dostæpu, ingerencji w treœæ a nawet podszyciem siê pod nadawcê 
przez nieuprawnione osoby.

Oœwiadczam, ¿e wyra¿am zgodê na dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomoœci opisanej w KW nr ______________________________________________, 
po³o¿onej __________________________________________________________________________________________________________________________
w celu zabezpieczenia kredytu nr _______________________udzielonego Panu/Pani ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Oœwiadczam równie¿, ¿e nieruchomoœæ wy¿ej  opisana nie jest obci¹¿ona na rzecz osób trzecich oraz nie jest w stosunku do niej prowadzona egzekucja.

__

W przypadku udzielenia kredytu, Oœwiadczaj¹cy upowa¿nia nieodwo³alnie Bank do wyst¹pienia z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki do w³aœciwej 
Ksiêgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomoœci stanowi¹cej przedmiot hipoteki, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zabezpieczenia wnioskowanego kredytu 
zgodnie z procedurami Banku. 
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KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? JAK MOÝNA SKONTAKTOWAÃ SIÆ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH BANKU BPH?
Administratorem danych osobowych jest Bank BPH S. A. z siedzibà w Gdañsku, przy ul. Jana Paùubickiego 2, 80-175 Gdañsk (dalej:“ Bank BPH”), Kontakt z 
Inspektorem Danych Osobowych jest moýliwy drogà elektronicznà, kierujàc proúbæ na adres iodo.bph@ge.com lub pisemnie. 
PRZETWARZANIE DANYCH JEST NIEZBEDNE W ZWI¥ZKU:
1)  z procesem akceptacji Pana/Pani jako d³u¿nika rzeczowego,
2) z realizacj¹ uprawnieñ Banku wynikaj¹cych z faktu, ¿e nieruchomoœæ, której jest Pan/Pani w³aœcicielem,  stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego – w 
przypadku akceptacji przez Bank BPH wniosku o ustanowienie d³u¿nika rzeczowego.
NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU BANK BPH PRZETWARZA DANE OSOBOWE 
 Bank BPH przetwarza dane osobowe:
1) na podstawie czynnoœci prawnej jak¹ jest ustanowione na rzecz Banku BPH, zabezpieczenie na nieruchomoœci bêd¹cej Pana/Pani w³asnoœci¹, stanowi¹cego 
zabezpieczenie sp³aty kredytu hipotecznego w celu wykonywania czynnoœci zwi¹zanych  z zawarciem i realizacj¹ umowy kredytu hipotecznego i realizacj¹ praw 
Banku BPH zwi¹zanych z wymienionym zabezpieczeniem,
2) na podstawie ci¹¿¹cego na Banku BPH obowi¹zku prawnego, wynikaj¹cego min. z ustawy Prawo bankowe, ustawy o rachunkowoœci, ustawy o 
przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w 
celu wykonywania czynnoœci zwi¹zanych analiz¹ ryzyka kredytowego, z wykonaniem analiz statystycznych; z obowi¹zkami rachunkowymi,  archiwizacyjnymi, 
analitycznymi; z rozpatrywaniem reklamacji, z zachowaniem bezpieczeñstwa transakcji,                                                                                                                
3) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku BPH:
- w celu dochodzenia lub obrony roszczeñ przez Bank BPH;
- w celu profilowania realizowanego w zwi¹zku z zarz¹dzaniem ryzykiem kredytowym.
JAK D£UGO BANK BPH BÊDZIE PRZETWARZA£ DANE OSOBOWE. Dane osobowe bêd¹ przetwarzane:
1) w zakresie  zawartej  umowy kredytu hipotecznego  i w zwi¹zku z tym ustanowionego  zabezpieczenia sp³aty - przez okres realizacji umowy , a po tym czasie  
przez okres, w którym mog¹ ujawniæ siê roszczenia zwi¹zane z umow¹, tj. okres przedawnienia roszczeñ, a w przypadku ich ujawnienia - tak d³ugo jak to bêdzie 
niezbêdne do ich dochodzenia.
2) w zakresie ci¹¿¹cego na Banku BPH obowi¹zku prawnego przez okres wyznaczony przepisami prawa, min. przepisami o rachunkowoœci, ustaw¹ Prawo 
bankowe, 
JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZA BANK BPH
Bank BPH przetwarza dane s³u¿¹ce do identyfikacji i weryfikacji w³aœciciela nieruchomoœci, na której zosta³o ustanowione zabezpieczenie na rzecz Banku BPH , 
dane adresowe, dane kontaktowe, dane transakcyjne, dane s³u¿¹ce do analizy ryzyka kredytowego, dane s³u¿¹ce do stosowania œrodków bezpieczeñstwa 
finansowego, dane finansowe zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug, dane dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, zawodowej lub spo³ecznej, dane audiowizualne 
zwi¹zane z zabezpieczeniem mienia i maj¹tku, dane zwi¹zane z nagrywaniem rozmów dla celów bezpieczeñstwa lub celów dowodowych. 
PRAWA OSÓB ZWI¥ZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH. Przys³uguje Pani/Panu prawo:
1) Prawo do uzyskania dostêpu do swoich danych, ich sprostowania, usuniêcia (o ile nie zak³óca to realizacji umowy lub obowi¹zków Banku BPH wynikaj¹cych z 
przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania.
Realizuj¹c prawo dostêpu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od  Banku BPH potwierdzenia, czy przetwarzane s¹ Pani/Pana dane osobowe; 
uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe 
zosta³y lub zostan¹ ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz Ÿródle ich pozyskania przez Bank BPH.
Realizuj¹c prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do ¿¹dania od Banku BPH sprostowania lub uzupe³nienia dotycz¹cych Pani/Pana danych 
osobowych, które s¹ nieprawid³owe lub niekompletne.
Realizuj¹c prawo do usuniêcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do ¿¹dania od Banku BPH usuniêcia dotycz¹cych Pani/Pana danych osobowych, w 
szczególnoœci w przypadku, gdy dane osobowe nie s¹ ju¿ niezbêdne do celów, w których zosta³y zebrane lub z³o¿ony zosta³ skuteczny sprzeciw wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Realizuj¹c prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do ¿¹dania od Banku BPH ograniczenia przetwarzania danych, w szczególnoœci, gdy 
Pani/Pan kwestionuje prawid³owoœæ danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalaj¹cy Bankowi BPH  zweryfikowaæ 
zasadnoœæ ¿¹dania.
2)  Prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie technicznie mo¿liwym;
Realizuj¹c prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od  Banku BPH  w ustrukturyzowanym, powszechnie u¿ywanym formacie nadaj¹cym 
siê do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczy³/a Bankowi BPH. Ponadto, ma Pani/Pan prawo za¿¹daæ, aby Bank BPH przes³a³ 
innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie mo¿liwe. Powy¿sze uprawnienie dotyczy wy³¹cznie danych osobowych, które Bank 
BPH przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Pani¹/Panem umowy.
3) Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwi¹zanych ze szczególn¹ sytuacj¹, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  na podstawie  prawnie 
uzasadnionego  interesu realizowanego przez Bank BPH, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w celu wykonywania czynnoœci zwi¹zanych  z marketingiem w³asnych us³ug Banku BPH.
Realizuj¹c prawo do wniesienia sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn zwi¹zanych z Pani/Pana szczególn¹ sytuacj¹ sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank BPH. Pomimo sprzeciwu Bank BPH jest 
uprawniony w dalszym ci¹gu przetwarzaæ te dane osobowe, je¿eli wyka¿e istnienie wa¿nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzêdnych 
wobec interesów, praw i wolnoœci osoby, której dane dotycz¹, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeñ. 
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
5) Prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie, je¿eli przetwarzanie okreœlonych danych lub w okreœlonym celu odbywa siê na podstawie wyra¿onej zgody, z 
tym ¿e, cofniêcie zgody pozostaje bez wp³ywu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniêciem.
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
1) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog¹ byæ: Biuro Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej, Bank Gospodarstwa Krajowego, o ile zosta³a 
udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy administracji pañstwowej, o ile nie ¿¹daj¹ udostêpnienia w zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem, 
a obowi¹zek udostêpnienia danych wynika z przepisów prawa.
2) Ponadto Pani/Pana dane mog¹ byæ przekazywane podmiotom przetwarzaj¹cym dane osobowe na zlecenie Banku BPH m.in. dostawcom realizuj¹cym obs³ugê 
portfela kredytowego  z  siedzib¹ w Polsce, dostawcom us³ug archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzaj¹cym dane w celu windykacji nale¿noœci, 
rzeczoznawcom dokonuj¹cym wyceny nieruchomoœci, podmiotom dokonuj¹cym inspekcji nieruchomoœci, kancelariom prawnym œwiadcz¹cym wsparcie 
prawne – przy czym takie podmioty przetwarzaj¹ dane na podstawie umowy z administratorem i wy³¹cznie zgodnie z poleceniami administratora.
OBS£UGA W¥TPLIWOŒCI DOTYCZ¥CYCH DANYCH OSOBOWYCH 
W przypadku jakichkolwiek pytañ,  skorzystania z przys³uguj¹cych praw nale¿y skontaktowaæ siê z Bankiem BPH. Dane kontaktowe podane s¹ na stronie 
internetowej: www.bank.bph.pl
Swoje w¹tpliwoœci mo¿e Pani/Pan równie¿ wyjaœniæ poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych
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Oúwiadczajàcy zobowiàzuje siæ do niezwùocznej aktualizacji danych, informacji i oúwiadczeñ podanych w niniejszym oúwiadczeniu lub informacji w innych 
okumentach zùoýonych w Banku w zwiàzku z udzieleniem zabezpieczenia kredytu-  w przypadku ich zmiany. Bank jest uprawniony do zatrzymania dokumentów 
zùoýonych przez Oúwiadczajàcego zwiàzanych z przeprowadzeniem analizy zabezpieczenia kredytu. Wszelkie analizy techniczne, finansowe i prawne dotyczàce 
nieruchomoúci stanowiàcej przedmiot zabezpieczenia oraz wycena sà wykorzystywane wyùàcznie dla potrzeb decyzji kredytowej. Bank nie skùada ýadnych 
oúwiadczeñ lub gwarancji dotyczàcych stanu lub wartoúci nieruchomoúci, przedmiotu hipoteki. Dane sà podstawà do podjæcia przez Bank decyzji o udzieleniu 
kredytu oraz sà niezbædne do ustanowienia hipoteki, która jest wymaganym zabezpieczeniem spùaty kredytu. Oúwiadczajàcy wyraýa zgodæ na przeprowadzenie 
inspekcji fotograficznej przez przedstawiciela Banku, na nieruchomoúciach wymienionych powyýej.



Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ przekazywane przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie, 
ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W zwi¹zku z powy¿szym BIK – obok Banku – staje siê administratorem 
Pani/Pana danych osobowych. Poni¿ej przedstawiamy podstawowe informacje dotycz¹ce przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych przez BIK.

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w 
Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe Z BIK mo¿na siê skontaktowaæ poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum 
Obs³ugi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postêpu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor 
ochrony danych, z którym mo¿na siê skontaktowaæ poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie 
(Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obs³ugi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postêpu 17A). 
Z inspektorem ochrony danych mo¿na siê kontaktowaæ we wszystkich sprawach dotycz¹cych 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania 
oraz podstawa prawna 
przetwarzania

Pani/Pana dane bêd¹ przetwarzane przez BIK w celach:
- wykonywania czynnoœci bankowych, w szczególnoœci oceny zdolnoœci kredytowej i analizy 
ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstaw¹ prawn¹ przetwarzania 
danych osobowych s¹ przepisy Prawa bankowego;
- statystycznych i analiz, których wynikiem nie s¹ dane osobowe i wynik ten nie s³u¿y za podstawê 
podejmowania decyzji dotycz¹cych konkretnych osób fizycznych – podstaw¹ prawn¹ 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych 
wynikaj¹cy z przepisów Prawa bankowego;
- w celu stosowania metod wewnêtrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 
105a ust. 4 Prawa bankowego – podstaw¹ przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa 
bankowego;
w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zg³oszonych roszczeñ – podstaw¹ 
prawn¹ przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora 
danych, polegaj¹cy na rozpatrzeniu zg³oszenia bêd¹cego przedmiotem reklamacji oraz obrony 
przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie 
przetwarzanych 
danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
- dane identyfikuj¹ce osobê: PESEL/NIP, imiê, nazwisko, dane dotycz¹ce dokumentów to¿samoœci, 
nazwisko rodowe, nazwisko panieñskie matki, imiê ojca, imiê matki, data urodzenia, miejsce 
urodzenia, obywatelstwo;
- dane adresowe i teleadresowe,
- dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej dzia³alnoœci 
gospodarczej, wykszta³cenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie 
domowym, ustrój maj¹tkowy ma³¿onków;
- dane dotycz¹ce zobowi¹zania: Ÿród³o zobowi¹zania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data 
powstania zobowi¹zania, warunki sp³aty zobowi¹zania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne 
i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowi¹zania, stan zad³u¿enia z tytu³u 
zobowi¹zania na dzieñ wygaœniêcia zobowi¹zania, data wygaœniêcia zobowi¹zania, przyczyny 
niewykonania zobowi¹zania lub dopuszczenia siê zw³oki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, 
przyczyny wygaœniêcia zobowi¹zania, informacja o upad³oœci konsumenckiej, decyzja kredytowa i 
dane dotycz¹ce wniosków kredytowych.

�ród³o pochodzenia 
danych 

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.
Informacja o upad³oœci konsumenckiej przetwarzana w BIK mo¿e pochodziæ z Banku oraz z 
Monitora S¹dowego i Gospodarczego.

Okres przez który dane 
bêd¹ przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez BIK:
- dla celów wykonywania czynnoœci bankowych, w szczególnoœci dokonywania oceny zdolnoœci 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowi¹zania, a po jego 
wygaœniêciu – tylko w przypadku wyra¿enia przez Pani¹/Pana zgody lub spe³nienia warunków, o 
których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w ¿adnym wypadku nie d³u¿ej ni¿ 
przez okres 5 lat po wygaœniêciu zobowi¹zania, a w zakresie danych wynikaj¹cych z zapytania 
przekazanego do BIK – przez okres nie d³u¿szy ni¿ 5 lat od jego przekazania, z tym, ¿e dane te 
bêd¹ udostêpnianie przez okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy od ich przekazania;
- dla celów stosowania metod wewnêtrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 
105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowi¹zania oraz przez okres 12 lat od 
wygaœniêcia zobowi¹zania;
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- dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowi¹zania oraz przez okres 12 lat od 
wygaœniêcia zobowi¹zania, a w zakresie danych wynikaj¹cych z zapytania przekazanego do BIK – 
przez okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat od jego przekazania;
- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zg³oszonych roszczeñ – do momentu 
przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeñ wynikaj¹cych z umowy lub z innego tytu³u.

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ udostêpniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 
105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a tak¿e do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w 
celu weryfikacji poprawnoœci przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom 
wspó³pracuj¹cym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgod¹. Pani/Pana dane osobowe 
mog¹ byæ tak¿e przekazywane podmiotom przetwarzaj¹cym dane w imieniu BIK, takim jak 
dostawcy us³ug informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzaj¹ dane jako 
podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wy³¹cznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której 
dane dotycz¹

Przys³uguje Pani/Panu prawo dostêpu do Pani/Pana danych oraz prawo ¿¹dania ich sprostowania, 
usuniêcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstaw¹ przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest przes³anka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przys³uguje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstaw¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wp³ywu na zgodnoœæ z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane s¹ przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody – przys³uguje Pani/Panu tak¿e prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie u¿ywanym formacie nadaj¹cym siê do odczytu maszynowego. 
Mo¿e Pani/Pan przes³aæ te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia 
danych nie dotyczy danych, które stanowi¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa.
Przys³uguje Pani/Panu równie¿ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj¹cego siê 
ochron¹ danych osobowych.

4/4

Oœwiadczaj¹cy wyra¿a zgodê na przetwarzanie przez Bank informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ w celu oceny zdolnoœci 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego po wygaœniêciu zobowi¹zania wynikaj¹cego z umowy kredytu, udzielonego zgodnie 
z  wnioskiem. 

Oœwiadczaj¹cy upowa¿nia Bank do wyst¹pienia do Biura Informacji Gospodarczej z siedzib¹ we Wroc³awiu ul. Armii Ludowej 21, oraz za 
poœrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib¹ w Warszawie biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
dotycz¹cej jego zobowi¹zañ.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych, Bank mo¿e odmówiæ zawarcia umowy, w przypadku gdy Oœwiadczaj¹cy nie udzieli stosownego upowa¿nienia.
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Data

Data

Czytelny Podpis Oœwiadczaj¹cego 1

Czytelny Podpis Oœwiadczaj¹cego 2

Bank BPH Spó³ka Akcyjna, ul. p³k. Jana Pa³ubickiego 2, 80-175 Gdañsk, wpisany do rejestru prowadzonego przez S¹d Rejonowy Gdañsk-Pó³noc w Gdañsku VII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S¹dowego w Gdañsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP:675-000-03-84, kapita³ zak³adowy i wp³acony: 214 421 460 z³.,  zwany w niniejszym dokumencie „Bankiem”.
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