
  

 
 
UPOWAŻNIENIE DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ 
W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI** 
 
 

Dotyczy umowy:  z dnia:  

 
 

Imię (Imiona)  Nazwisko:  

PESEL  Tel.:  

mail:   

 
 

Imię (Imiona)  Nazwisko:  

PESEL  Tel.:  

mail:   

 
Na podstawie art.104 ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 wyrażam/-y* zgodę i 
upoważniam/-y*: 
1) PKO Bank Hipoteczny Spółkę Akcyjną (dalej: PKO Bank Hipoteczny S.A.) jak również 
2) Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną (dalej: PKO Bank Polski S.A.), 
do przekazania następującym podmiotom, zajmującym się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami: 
 
BIURO NIERUCHOMOSCI ANMA – MK Marcin Kuczyński, NIP 712-148-78-78  

SUSZKA I SYN, NIP 778-100-51-01  

MARKET MIESZKANIOWY Sp. z o.o., NIP 527-24-09-527 

 
wszelkich informacji, które mogą być przydatne w procesie sprzedaży nieruchomości, w tym informacji stanowiących dane osobowe 
i tajemnicę bankową, w szczególności dotyczących: 
1) nieruchomości stanowiącej moją/naszą* własność/współwłasność*  

      położonej w  nr KW  

w tym informacji dotyczących stanu prawnego oraz stanu fizycznego nieruchomości, 
2) moich/ naszych* danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres email) koniecznych do podjęcia 

współpracy z firmą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
 
Ponadto, upoważniam/-y* PKO Bank Hipoteczny S.A. lub PKO Bank Polski S.A. do podejmowania działań marketingowych mających 
na celu sprzedaż nieruchomości, w tym: 
1) publikowania ogłoszeń o sprzedaży ww. nieruchomości na specjalistycznych stronach internetowych związanych z 

obrotem nieruchomościami oraz na stronach: www.pkobh.pl i www.pkobp.pl,  
2)   dystrybuowania informacji o poszukiwaniu nabywcy nieruchomości do pośredników w obrocie nieruchomościami i 

potencjalnych nabywców. 
 
Informacje mogą być przekazywane przez PKO Bank Hipoteczny S.A. lub PKO Bank Polski S.A. w dowolnej formie, również w formie 
elektronicznej.  
 
Działania PKO Banku Hipotecznego S.A. lub PKO Banku Polskiego S.A., z uwagi na cel udzielenia upoważnienia jakim jest 
umożliwienie spłaty kredytu, nie mają charakteru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
 
Dodatkowe informacje o procesie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości znajdują się na stronie www.pkobh.pl/kontakt.  

 
 

    

podpis   miejscowość Data 

 
*   niepotrzebne skreślić 
** w przypadku współwłasności nieruchomości, upoważnienie składają wszyscy współwłaściciele 

                                                                    
1 RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) 
 

http://www.pkobh.pl/
http://www.pkobp.pl/
http://www.pkobh.pl/kontakt

