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Oświadczenie współmałżonka  
pozostającego w małżeńskiej wspólnocie majątkowej 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam(em) się z treścią Wniosku z dnia 
.................................................. o przelanie kwoty środków pieniężnych w wysokości 
................................................................................ na rachunek Banku Handlowego w 
Warszawie S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Akredytywy 
dokumentowej/Akredytywy zabezpieczającej/Promesy/Gwarancji bankowej/ 
Kontrgwarancji1 wystawionej (ego) na zlecenie 
........................................………………………………............................................. 
(nazwa i adres Zleceniodawcy)  

oraz że wyrażam zgodę na ustanowienie takiego zabezpieczenia na zasadach 
określonych w w/w Wniosku przez mojego współmałżonka ........................................., 
zam. w .................................................................., nr PESEL (lub data urodzenia w 
przypadku braku PESELa): ........................................ 
 

Niniejszym potwierdzam uzyskanie przeze mnie informacji, iż: 

a) Administratorem moich danych osobowych będzie Bank Handlowy w Warszawie S. 
A. z adresem siedziby, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa (dalej zwany 
„Bank”); 

b) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Bank, w celu realizacji zawartej przez 
Bank z moim małżonkiem umowy zabezpieczającej spłatę wierzytelności Banku; 

c) Bank może powierzyć przetwarzanie moich danych osobowych podmiotom, którym 
Bank zleca czynności niezbędne do zawarcia oraz wykonania postanowień umowy 
zabezpieczającej spłatę wierzytelności Banku zawartej z moim małżonkiem, a nad 
którymi Bank sprawuje pełną kontrolę w zakresie niezbędnym, do zapewnienia 
ochrony danych osobowych oraz tajemnicy bankowej; 

d) Moje dane osobowe, mogą być przetwarzane w zagranicznych centrach i ośrodkach 
obliczeniowych Citi Inc., którego Bank jest członkiem, przez podmioty zależne, 
dominujące lub stowarzyszone Banku w celu realizacji zawartej przez Bank z moim 
małżonkiem umowy lub umowy zabezpieczającej spłatę wierzytelności Banku; 

e) Posiadam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania; 
f) Przekazanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie przez Bank informacji 
stanowiących tajemnicę bankową w zakresie mnie dotyczącym po wygaśnięciu 
zobowiązania wynikającego z umowy zabezpieczającej spłatę wierzytelności Banku 
powstałych na podstawie umowy zawartej przez mojego małżonka z Bankiem. 

 
………………(miejscowość) 
………………(dnia)                                     ..................................................................... 

        podpis współmałżonka  
 

____________________________________ 

Wskazówki dotyczące wypełnienia 
1 niepotrzebne skreślić 

 
Declaration of Spouse 

Concerned by Marital Joint Property 

I herewith declare having read the Request for transfer of the amount of 
................................................................................ to the account of Bank Handlowy w 
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Warszawie S.A. in order to secure the receivables of the Bank under a Documentary 
Letter of Credit / stand-by Letter of Credit / Promise /  Bank Guarantee / 
counterguarantee1 issued by order of 
………..…………………………………………...……………..………………… 
(Applicant’s name and address) 

and approving the establishment of such collateral on terms set forth in the above-
mentioned Request by my spouse, ....................……...................., resident in 
.................................................., PESEL: ........................................ 
I hereby represent to have been informed that: 

a) Bank Handlowy w Warszawie S.A.with its registered office at ul. Senatorska 16, 00-
923 Warsaw (henceforth the “Bank”) will act as the administrator of my personal 
data; 

b) My personal data will be processed by the Bank for the purpose of performance 
of the agreement securing the repayment of the Bank’s receivables, entered 
into by and between the Bank and my spouse; 

c) The Bank shall have the right to delegate the task of processing my personal data 
to entities who the Bank commissions to perform activities required for the 
conclusion and performance of the provisions of the agreement securing the 
repayment of the Bank’s receivables, entered into by and between the Bank and my 
spouse, over which the Bank exercises full control to the extent required to ensure 
personal data protection and bank secrecy; 

d) My personal data may be processed in international computing centers of Citi Inc., 
whose member is the Bank, by the Bank’s subsidiaries, parents and associates 
for the purpose of performance of the agreement securing the repayment of the 
Bank’s receivables, entered into by and between the Bank and my spouse; 

e) I have the right to access and correct my personal data; 
f) My personal data is provided voluntarily. 
 

I hereby grant my consent / I do not grant my consent1 to the Bank’s processing 
of information regarded as bank secrecy to the extent such information concerns me, 
following the extinction of the obligation resulting from the agreement securing 
the repayment of the Bank’s receivables arising under the agreement entered 
into by and between my spouse and the bank. 

 
 
................................... (place) 
……………………..  (date)                ..................................................................... 

        For the spouse  

_____________________ 
Filling guidelines 
1  choose applicable 
 
 
 

  


