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Informacje zawarte w niniejszym Przewodniku mogą być wykorzystane tylko w celach niekomercyjnych.
Mogą być one także powielane i rozpowszechniane dla celów niekomercyjnych, ale tylko pod warunkiem podania źródła
pochodzenia informacji.
Autorka dołożyła wszelkich starań, aby zawarte w Przewodniku informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania tych informacji.
Struktura, zawartość i wygląd Kopii Danych mogą być zmienione przez BIK w dowolnym momencie. W związku z tym
treść Przewodnika może ulec z czasem dezaktualizacji.
Zdjęcia pochodzą z serwisu Fotolia.com. Zdjęcia dotyczące Biura Informacji Kredytowej pochodzą z raportu BIK Kopia
Danych.
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O Kopii Danych
Co to jest Kopia Danych?
1. Artykuł 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27.04.2016 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 (RODO) stanowi, że osoba jest
uprawniona do uzyskania od administratora danych, dostępu do danych, które
ją dotyczą.
2. BIK spełnia ten obowiązek, udostępniając Ci raport, który nazywa się Kopia

Danych.
3. Jednak Kopia Danych nie zawiera wszystkich informacji, jakie BIK zgromadził o

Twojej historii i aktywności kredytowej.
Jeżeli chciałbyś się zapoznać także z tymi pozostałymi danymi, to BIK udostępni
Ci kolejny raport - Doszczegółowienie do Kopii Danych.
Rysunek 1 Realizacja przez BIK udostępniania kopii danych

Art. 15
RODO + BIK

Kopia
Danych

Doszczegółowienie
do Kopii Danych

4. Oba raporty stanowią realizację naszego prawa do dostępu do kopii swoich

danych przetwarzanych przez BIK.
5. Możesz pobrać tylko Kopię Danych, bez Doszczegółowienia do Kopii Danych.

Natomiast nie otrzymasz Doszczegółowienia do Kopii Danych bez pobrania Kopii
Danych.
6. Kopia Danych wraz z Doszczegółowieniem zastąpiły raport Informacja Ustawowa.
7. Kopia Danych jest innym raportem niż sprzedawany konsumentom przez BIK

Raport BIK.
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Warunek uzyskania Kopii Danych
1. Kopię Danych i Doszczegółowienie do Kopii Danych BIK udostępni Ci tylko na

Twój wniosek. BIK z własnej inicjatywy nie wysyła takich informacji.
2. Jeżeli chcesz pobrać jednocześnie Kopię Danych i jej Doszczegółowienie, to

musisz to napisać we wniosku.
3. Nie ma możliwości pobrania Kopii Danych innej osoby.

Ile kosztuje Kopia Danych?
1. Raz na 6 miesięcy możesz pobrać Kopię Danych i jej Doszczegółowienie za

darmo.
2. Jeżeli chcesz pobrać je częściej, to za Kopię Danych i jej Doszczegółowienie

musisz zapłacić ok. 20 zł (cenę ustala BIK, więc może ona ulec zmianie). Koszt
pobrania tylko Kopii Danych jest taki sam.
3. RODO gwarantuje Ci bezpłatny dostęp do pierwszy raz pobranej kopii swoich

danych. Zatem BIK daje Ci nieco więcej w tym zakresie.

Jak często można pobrać Kopię Danych?
1. Kopię Danych i jej Doszczegółowienie możesz pobierać tak często, jak tego

potrzebujesz. Przy czym za darmo te raporty otrzymasz tylko raz na 6 miesięcy.

Jak pobrać Kopię danych?
1. Wniosek o udostępnienie Kopii Danych i jej Doszczegółowienie możesz złożyć:

 osobiście – musisz odwiedzić Punkt Obsługi Klienta BIK
 korespondencyjnie – musisz wysłać tradycyjne pismo do BIK
 drogą elektroniczną – musisz posiadać konto na portalu www.bik.pl lub
posiadać e-podpis.
2. Szczegółowy opis, jak pobrać Kopię Danych i Doszczegółowienie do Kopii Danych,

znajdziesz w poradniku „Jak pobrać z BIK Kopię Danych?”. Poradnik jest
dostępny na stronie scoringexpert.pl1.

1

http://scoringexpert.pl/wp-content/uploads/2020/02/Jak-pobrac%CC%81-kopi%C4%99-danych.pdf
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Ile trzeba czekać na Kopię Danych?
1. Bez względu na to, w jaki sposób złożysz wniosek o udostępnienie Kopii Danych

(osobiście/korespondencyjnie/drogą elektroniczną), otrzymasz ją w ciągu 30 dni
(zazwyczaj jest to około 30 dnia).
2. Nie ma możliwości uzyskania Kopii Danych „od ręki”.

Aktualność danych w Kopii Danych
1. Dane zawarte w Kopii Danych są aktualne na datę wygenerowania raportu.
2. Oznacza to, że w raporcie znajdziesz dane przekazane do bazy BIK przez

kredytodawców do dnia określonego tą datą.
Zatem w Kopii Danych będą kredyty i pożyczki, o których informacje zostały
zaktualizowane po raz ostatni na przykład dzień przed datą wygenerowania
raportu, jak i te zobowiązania, o których dane ostatni raz były aktualizowane
tydzień, czy miesiąc temu.
A kiedy to było dokładnie w przypadku poszczególnych zobowiązań, wynika z
informacji opisujących konkretne zobowiązanie.
3. Data wygenerowania raportu znajduje się na jego pierwszej stronie (jest to data

sporządzenia dokumentu z danymi).

Czy Kopia Danych zawiera dane z firm pożyczkowych?
1. Tak, Kopia Danych zawiera także informacje o pożyczkach pozabankowych.

Jednak nie zawsze będą to wszystkie pożyczki pozabankowe, jakie zaciągnąłeś.
Dzieje się tak dlatego, że z BIK nie współpracują wszystkie firmy pożyczkowe, a
zatem nie wszystkie przekazują dane do BIK.

Czy Kopia Danych zawiera ocenę punktową BIK?
1. Kopia Danych nie zawiera Twojej oceny punktowej BIK.
2. Jest to zgodne z RODO, bo ocena punktowa BIK jest efektem przetworzenia

przez BIK Twoich danych. A RODO zobowiązuje administratora do
udostępnienia danych, a nie efektów ich przetworzenia.
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Analiza Kopii Danych
Niniejsza Analiza obejmuje tylko Kopię Danych. Zatem nie odnosi się do Doszczegółowienia do Kopii
Danych.

Kopia Danych składa się z kilku części.
Cztery pierwsze są teoretycznym opisem różnych kwestii związanych z przetwarzaniem
przez BIK Twoich danych. Podanie tych informacji jest konieczne ze względu na
wymagania RODO.
Pięć kolejnych części to konkretne dane dotyczące Twojej historii kredytowej i jej
udostępniania.
Przyjrzyjmy się każdej z tych części odrębnie.
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CZĘŚĆ 1 Zakres Kopii Danych

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. W tej części BIK wyjaśnia, jakie informacje znajdziesz w Kopii Danych.
2. Dowiadujesz się, że w Kopii Danych znajdują się dane, które BIK zgromadził:

a. Na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe – są to dane dotyczące
wszystkich Twoich kredytów, pożyczek i zapytań, które zostały przekazane
do BIK przez banki, w tym banki spółdzielcze, SKOK oraz firmy pożyczkowe, i
w stosunku do których nie jest wymagana Twoja zgoda na ich przetwarzanie
przez BIK;
b. Na podstawie Twojej zgody - są to dane dotyczące wszystkich Twoich
kredytów, pożyczek i zapytań, które zostały przekazane do BIK przez banki,
w tym banki spółdzielcze, SKOK oraz firmy pożyczkowe, i w stosunku do
których udzieliłeś zgody na ich przetwarzanie przez BIK;
c. W związku z korzystaniem przez Ciebie z portalu BIK – są to dane, które BIK
zarejestrował podczas korzystania przez Ciebie ze swojego konta na portalu
BIK (na przykład data zalogowania się do swojego konta na portalu BIK, data
wysłania formularza kontaktu).
3. Tutaj BIK informuje Cię także, że jeżeli chcesz otrzymać dane, których nie ma w

Kopii Danych, to musisz dodatkowo zwrócić się do BIK o ich udostępnienie.
Jeżeli nie wystąpisz o to przy pobieraniu Kopii Danych, to możesz to zrobić w
dowolnym momencie po otrzymaniu Kopii Danych.
4. Jeżeli jesteś byłym pracownikiem BIK i chcesz zobaczyć, jakie informacje BIK

zgromadził na Twój temat w trakcie trwania stosunku pracy, to musisz o nie
wystąpić odrębnie.
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CZĘŚĆ 2 Dane przetwarzane na podstawie Prawa bankowego lub
Twojej zgody: cele przetwarzania oraz odbiorcy danych

CELE I OKRES PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH
KOMU DANE
MOGĄ BYĆ
UDOSTĘPNIANE

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. Ta część Kopii Danych odnosi się do danych, które opisałam w Części 1 w

punkcie 2 podpunkty a-b, czyli do danych przetwarzanych bez Twojej zgody
(prawo do ich przetwarzania wynika z Prawa bankowego) lub na podstawie
Twojej zgody.
2. Mimo, że ta część odnosi się do Twoich danych, to ma charakter teoretyczny.

BIK informuje Cię tutaj o:
 celach, w jakich Twoje dane mogą być przetwarzane;
 możliwości profilowania Cię;
 okresie przetwarzania dotyczących Cię danych;
 odbiorcach, którzy mogą pobrać Twoje dane z BIK.
3. Z zawartych tu informacji dowiadujesz się, że BIK może przetwarzać Twoje dane

w czterech celach:
a. Oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – ten cel obejmuje
przetwarzanie i udostępnianie Twoich danych do oceny Twojego ryzyka
kredytowego (w tym wiarygodności), która odbywa się w różnych procesach
9

kredytowych np. gdy ubiegasz się o kredyt lub pożyczkę, albo już jesteś
posiadaczem takiego zobowiązania i kredytodawca chce monitorować
Twoje ryzyko kredytowe;
b. Stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli – ten cel
dotyczy potrzeb banków (i tylko banków), które stosują do zarządzania
ryzykiem kredytowym tzw. metody wewnętrzne. Wtedy BIK może
udostępnić bankom Twoje dane, aby mogły one tworzyć profesjonalne i
efektywne modele statystyczne, wspierające ich działalność kredytową;
c. Statystycznych i analiz – ten cel wskazuje na wykorzystywanie Twoich
danych do wykonywania różnego rodzaju zagregowanych analiz i badań
związanych z funkcjonowaniem rynku kredytowego, czy dotyczących
zachowań kredytobiorców jako grupy osób. Są to typowe analizy statyczne,
w których dane osobowe nie mają znaczenia;
d. Rozpatrywania reklamacji i roszczeń – ten cel sprowadza się do tego, że BIK
przechowuje Twoje dane po to, aby w razie potrzeby móc wyjaśnić jakieś
Twoje wątpliwości związane z przetwarzaniem danych o konkretnym
kredycie.
4. Niektóre z tych celów wynikają z Prawa bankowego (cel a i b), a niektóre –

zdaniem BIK - mają swoje podstawy w RODO (cel c i d).
5. Z każdym celem związany jest okres, przez który Twoje dane mogą być

przetwarzane. Nie jest on jednakowy dla wszystkich celów. Ponadto, nie zawsze
okres ten ma podstawy w przepisach prawa.
I tak, w przypadku celów a i b okres ten wynika z Prawa bankowego (wyjątek
stanowi część zapytań kredytowych). Dla celu d okres wynika z Kodeksu
cywilnego, a dla celu c określił go BIK.
6. Generalnie, najważniejszy dla Ciebie cel przetwarzania danych, to Ocena

zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. I tu warto wiedzieć, jakie
zasady i okresy przetwarzania Twoich danych obowiązują. Bo to od nich zależy,
kiedy dane o jakimś kredycie będą niewidoczne (albo widoczne) dla oceny
Twojej wiarygodności, w tym dla scoringu BIK.
7. W tej części BIK informuje Cię także o tym, że może dokonywać Twojego

profilowania. A w przypadku BIK, profilowanie to nic innego jak naliczanie Ci
scoringu BIK.
Prawo BIK do profilowania Cię bez Twojej zgody wynika z Prawa bankowego.
8. Ostatnia informacja w tej części dotyczy potencjalnych odbiorców Twoich

danych. Teoretycznie dane te mogą być udostępnione:
 bankom;
 SKOK-om;
10

 firmom pożyczkowym;
 biurom informacji gospodarczej;
 firmom finansowym powiązanym z bankami np. firmom leasingowym,
factoringowym;
 do Rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych (w celu weryfikacji
Twoich danych osobowych);
 instytucjom współpracującym z BIK i przetwarzającym Twoje dane w
imieniu BIK;
 innym instytucjom współpracującym z BIK, jeśli posiadają Twoją zgodę na
pobranie danych (np. firma BANCOVO pobierała dane konsumentów za
ich zgodą).
Twoje dane trafią do którejkolwiek z tych instytucji tylko wtedy, gdy będą
spełnione warunki uzasadniające wystąpienie o Twoje dane – będzie do tego
podstawa prawna lub udzielisz na to zgody.
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CZĘŚĆ 3 Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z portalu BIK

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. Ta część Kopii Danych odnosi się do danych opisanych w Części 1 w punkcie c,

czyli przetwarzanych w związku z tym, że posiadasz i korzystasz z konta na
portalu BIK.
2. Możesz tu sprawdzić swoją historię kontaktów z BIK i w ogóle swoją aktywność,

jako posiadacza konta na portalu BIK.
Informacje zawarte w tej części Kopii Danych są nieistotne z punktu widzenia Twojej
historii kredytowej. Dlatego nie będą analizowane w dalszej części Przewodnika.
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CZĘŚĆ 4 Informacja na temat przysługujących praw

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. W tej części BIK informuje Cię, jakie masz prawa w związku z tym, że BIK

przetwarza Twoje dane.
2. BIK musi Cię o tym poinformować, bo taki obowiązek wynika z RODO.
3. Dowiadujesz się, że masz prawo do:

a. Sprostowania danych – z tego prawa możesz skorzystać, gdy przetwarzanie
Twoich danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub Twojej
zgody, a jakieś dane są błędne np. w bazie BIK kredyt widnieje jako czynny,
a został przez Ciebie już dawno spłacony i zamknięty;
b. Usunięcia danych – z tego prawa możesz skorzystać, gdy Twoje dane są
przetwarzane, a nie ma do tego podstawy prawnej ani Twojej zgody np.
dane o spłacanej bez opóźnień pożyczce pozabankowej są przetwarzane w
bazie BIK, a Ty nie wyraziłeś na to zgody (Twoja zgoda jest jedyną podstawą
do ich przetwarzania);
c. Ograniczenia przetwarzania danych – z tego prawa możesz skorzystać, gdy
kwestionujesz prawidłowość Twoich danych, które są przetwarzane przez
BIK. W takiej sytuacji do czasu wyjaśnienia sprawy z bankiem, możesz żądać
od banku ograniczenia ich przetwarzania np. nie udostępniania ich w celu
oceny ryzyka kredytowego;
d. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – np.
gdy bank sięga po Twoje dane do bazy BIK i wykorzystuje je w celach
marketingowych, to sięga po nie na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych (podstawa prawna wynikająca z RODO).
Możesz się temu sprzeciwić i bank musi zaprzestać pobierania Twoich
danych z BIK w tym celu;
e. Wniesienia skargi na działanie administratora do UODO (instytucja zajmująca
się ochroną danych osobowych w Polsce) - np. jesteś przekonany, że bank
przekazał do BIK błędne dane i żądasz ich sprostowania, a bank z tym się nie
zgadza i nie chce ich poprawić. Wtedy możesz wnieść skargę na działanie
banku do UODO, który pomoże Ci wyjaśnić tę sprawę.

13

4. Ponieważ dane do bazy BIK przekazują banki, SKOK oraz firmy pożyczkowe, to

do nich należy się zwracać w powyższych kwestiach. Kierowanie tych żądań do
BIK wydłuża proces reklamacyjny.
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CZĘŚĆ 5 Dane o kredytach i pożyczkach, które mogą być
wykorzystywane w celu oceny ryzyka kredytowego

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. W tej części Kopii Danych znajdziesz wykaz kredytów i pożyczek, o których dane

mogą być udostępniane kredytodawcom, gdy oceniają Twoje ryzyko kredytowe.
Dane te mogą być także uwzględnione w scoringu BIK.
Jeżeli więc się zastanawiasz, jak kredytodawcy widzą Twoją wiarygodność, to
widzą Cię przede wszystkim przez pryzmat tych informacji (plus zapytania
kredytowe). Dlatego ta część Kopii Danych jest szczególnie ważna dla Ciebie.
2. Wśród zobowiązań wykazanych w tej sekcji znajdują się kredyty i pożyczki

udzielone przez:
 banki
 SKOK
 firmy pożyczkowe.
3. Zobowiązania, które widzisz w tej części Kopii Danych to:

a. Wszystkie czynne kredyty z banków i SKOK – te zobowiązania mają prawo
być udostępnione do oceny Twojego ryzyka kredytowego niezależnie od
Twojej zgody (wynika to z Prawa bankowego), czyli nie masz na to wpływu;
b. Czynne pożyczki pozabankowe – są to pożyczki, wobec których zgodziłeś się
na przetwarzanie danych o nich w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego;
c. Kredyty i pożyczki zamknięte – tu znajdują się tylko te kredyty i pożyczki
zamknięte, które:
 mają Twoją zgodę (ogólną lub indywidualną) na wykorzystanie danych o
nich w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego
lub
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 były spłacane przynajmniej raz z opóźnieniem ponad 60 dni i
kredytodawca skutecznie poinformował Cię o zamiarze dalszego
przetwarzania danych o tych zobowiązaniach po ich zamknięciu i
upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania Cię i Ty w tym czasie nie
spłaciłeś zaległości.
4. Informacje o pojedynczym zobowiązaniu czynnym i zobowiązaniu zamkniętym,

które znajdziemy w tej części Kopii Danych, opisałam w tabeli poniżej.
Wskazałam także, na które z nich trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo mogą
być istotne przy ocenie Twojej wiarygodności kredytowej.
Dane

Opis danych

Nazwa kredytodawcy

Nazwa instytucji, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie

Rodzaj kredytu

Typ kredytu (np. karta kredytowa, kredyt mieszkaniowy,
kredyt gotówkowy)
Data zawarcia umowy kredytowej

Data zawarcia umowy
kredytowej
Kwota kredytu/limitu
Kwota jaka pozostaje
do spłaty

Data aktualności
danych
Data zamknięcia
kredytu
Informacja czy kredyt
jest czynny, czy
zamknięty
Informacja o
opóźnieniu w spłacie
na datę aktualności
danych
Informacja czy
wcześniej było
opóźnienie w spłacie
Informacja czy jest
zgoda indywidualna

Kwota kredytu (limitu) wynikająca z umowy kredytowej
Kwota, jaką musimy spłacić, aby kredyt został w całości
rozliczony z kredytodawcą i zamknięty. Jest to kwota
kredytu wraz z odsetkami.
W przypadku limitu kredytowego jest to kwota, jaką
wykorzystaliśmy z limitu
Data, na którą prezentowane dane są aktualne

Kredyt
czynny

Kredyt
zamknięty

v
v

v
v

Ważna

v
v

v
v

Ważna

v
v

Data zamknięcia kredytu przez kredytodawcę
Dla kredytów czynnych jest informacja, że kredyt jest w
trakcie spłaty.
Dla kredytów zamkniętych jest podana data zamknięcia
rachunku
Informacja wskazuje tylko, czy na datę aktualności danych
było opóźnienie w spłacie czy nie. Nie ma informacji, jak
długo ono trwało
Informacja wskazuje tylko, czy w przeszłości wystąpiło
opóźnienie w spłacie czy nie. Nie ma informacji jak długie
ono było i kiedy wystąpiło
Jeżeli tak, to jest podana także data udzielenia tej zgody.
Jeżeli nie, to jest informacja, że zgody nie udzieliliśmy.
Jeżeli zgodę odwołaliśmy, to jest podana data jej odwołania

v

Ważność

Ważna

Ważna

Ważna

v

Ważna

v

Ważna

v

v

Ważna

v

v

Ważna

v

v

Ważna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kopii Danych.

5. Warto dokładnie sprawdzić poprawność danych, które wskazałam jako ważne

(tam, gdzie jest to możliwe).
W razie zidentyfikowania błędów, należy zwrócić się do kredytodawcy (nie do
BIK!) z żądaniem ich niezwłocznej poprawy (prawo do sprostowania danych)
albo usunięcia (prawo do usunięcia danych).
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6. Pamiętaj, że nie masz wpływu na wykorzystanie do oceny Twojego ryzyka

kredytowego danych o:
 kredytach czynnych zaciągniętych w bankach i SKOK;
 kredytach i pożyczkach zamkniętych, z których spłatą opóźniałeś się
ponad 60 dni i kredytodawca poinformowała Cię o zamiarze dalszego
wykorzystywania danych o nich po ich zamknięciu.
7. Możesz natomiast wpływać na wykorzystanie do oceny Twojego ryzyka

kredytowego danych o:
 czynnych pożyczkach pozabankowych - są one przetwarzane tylko w
oparciu o Twoją zgodę;
 kredytach i pożyczkach zamkniętych, które są przetwarzane w oparciu o
Twoją zgodę.
W tych przypadkach wystarczy wycofać zgodę, a kredyt/pożyczka nie będzie
mógł być uwzględniany przy ocenie Twojej wiarygodności, w tym przy
wyliczaniu Twojego scoringu BIK.
Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Zgodę najlepiej wycofać w
banku/SKOK/firmie pożyczkowej, w którym jej udzieliłeś.
8. Po wycofaniu zgody, dane o kredycie nie znikną z bazy BIK, ale mogą być

przetwarzane w pozostałych trzech celach – w celu stosowania metod
wewnętrznych, w celach statystycznych i analiz oraz w celu reklamacji.
Te dane zobaczysz w części Zobowiązania przetwarzane w celu stosowania
metod statystycznych.
9. Zwróć uwagę, że informacja dotycząca zgody indywidualnej, która jest podana

przy każdym kredycie, wskazuje kiedy udzieliłeś tej zgody, a nie do kiedy ona
obowiązuje. To musisz obliczyć sam:
do daty zamknięcia kredytu dodajesz pięć lat (jeżeli zgodę wyraziłeś na
krótszy czas, to dodajesz ten krótszy okres) i otrzymujesz datę, do której
obowiązuje Twoja zgoda (o ile jej wcześniej nie odwołasz).
Przykład
Zgodę udzieliłeś 15.11.2007 r. na pięć lat, a kredyt został zamknięty 18.11.2016 r. Zatem zgoda
indywidualna dla tego zobowiązania obowiązuje do 17.11.2021 r. W tym czasie dane o tym
kredycie będą udostępniane do oceny Twojego ryzyka kredytowego i mogą być uwzględnione
w scoringu BIK.
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10. Należy uważać na zgodę ogólną. Konsekwencje jej odwołania bywają dla wielu

zaskakujące – jej odwołanie powoduje wycofanie zgody wobec wszystkich
kredytów nią objętych2.

2

O rodzajach zgód i konsekwencjach ich działania możesz przeczytać na http://scoringexpert.pl/2018/08/10/zgody-naprzetwarzanie-danych-w-bik/
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CZĘŚĆ 6 - Zobowiązania przetwarzane w celu stosowania metod
statystycznych

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. W tej części Kopii Danych znajdziesz dane o kredytach zamkniętych, które nie

mogą być wykorzystane w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego.
2. Skoro nie mogą być użyte do oceny Twojej wiarygodności, to również nie są

uwzględniane w żadnym scoringu BIK.
3. Dane, które znajdują się w tej sekcji, BIK używa do:

 wykonywania różnorodnych analiz statystycznych dotyczących rynku
kredytów, czy zachowań kredytowych Polaków;
 wspierania banków (i tylko ich) w stosowaniu metod wewnętrznych do
zarządzania rykiem kredytowym.
4. Zakres danych o kredycie zamkniętym umieszczonym w tej sekcji, jest

analogiczny jak w przypadku kredytu zamkniętego, o którym dane są
przekazywane kredytodawcom. Zatem możesz skorzystać z opisu danych
zawartych w Części 5.
5. Na umieszczone w tej części zobowiązania powinieneś spoglądać szczególnie

pod kątem możliwości poprawy swojej wiarygodności, w tym swojego scoringu
BIK.
Na przykład, mogą tu być informacje o kredycie, który mógłby świadczyć o
Twoim jeszcze dłuższym doświadczeniu kredytowym (bo miałeś ten kredyt już
dawno temu).
Długie doświadczenie kredytowe jest pożądane chociażby z punktu widzenia
scoringu BIK. Dlatego wyrażając zgodę na udostępnianie kredytodawcom
danych o takim kredycie, zwiększasz szansę na wyższy scoring BIK.
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6. Zobowiązania umieszczone w tej części, możesz w każdej chwili przywrócić do

zbioru danych wykorzystywanych do oceny Twojego ryzyka kredytowego, o ile
nie dotyczą kredytu, który został zamknięty ponad pięć lat temu.
Jeżeli chcesz to zrobić, to musisz udzielić zgody indywidualnej. Najlepiej zrobić
to w banku, który udzielił Ci tego kredytu.
Zwróć przy tym uwagę, aby nie udostępniać danych o kredycie, ze spłatą
którego miałeś choćby najmniejszy problem (zaległość nawet jeden złotych
trwająca nawet jeden dzień, może wpływać negatywnie na ocenę Twojej
wiarygodności, w tym na Twój scoring BIK).
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CZĘŚĆ 7 - Upadłość konsumencka

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. Jeżeli uruchomiłeś bądź przeszedłeś już procedurę upadłości konsumenckiej, to

dane o tym również mogą się znaleźć w bazie BIK i będą pokazane właśnie w tej
części Kopii Danych.
2. Dowiesz się z nich między innymi, że sąd ogłosił Twoją upadłość konsumencką i

kiedy to zrobił.
3. Dane o upadłości konsumenckiej trafiają do kredytobiorców, gdy oceniają

Twoje ryzyko kredytowe.
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CZĘŚĆ 8 - Zgoda ogólna

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. W tej części Kopii Danych jest umieszczona informacja o zgodzie ogólnej 3.
2. Zgoda ogólna jest – obok zgody indywidualnej – narzędziem, za pomocą

którego decydujesz, które kredyty zamknięte (spłacane bez opóźnień albo z
opóźnieniami nie dłuższymi niż 60 dni) mogą być udostępnione przez BIK
kredytodawcom w celu oceny Twojej wiarygodności.
3. Z informacji podanych w tej części dowiesz się, czy wyraziłeś taką zgodę i kiedy

to było.
4. Nie dowiesz się natomiast, czy tę zgodę wyraziłeś za pośrednictwem banku (i

jakiego), czy też za pośrednictwem BIK.
5. Jeżeli zgodę ogólną odwołałeś, to w tym miejscu pojawi się informacja, kiedy to

było.

3

Czym jest zgoda ogólna przeczytasz w http://scoringexpert.pl/2018/08/10/zgody-na-przetwarzanie-danych-w-bik/
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CZĘŚĆ 9 – Odbiorcy Twoich danych (zapytania kredytowe)

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. W tej części Kopii Danych znajdziesz informacje, komu BIK udostępnił Twoje

dane i czasami – w jakim celu.
2. Kredytodawcy do BIK wysyłają trzy rozdaje zapytań:

a. Zapytania kredytowe – są one związane z ubieganiem się przez Ciebie o
kredyt. Tylko ten rodzaj zapytań wpływa na ocenę Twojego ryzyka
kredytowego, w tym na scoring BIK;
b. Zapytania monitorujące – są one związane z monitorowaniem Twojego
ryzyka kredytowego, gdy posiadasz czynny kredyt;
c. Zapytania w celu zarządzania klientem – bank wykorzystuje je, gdy już jesteś
klientem tego banku (nie koniecznie z racji posiadania kredytu) i chce
ocenić Twoje ryzyko kredytowe np. masz rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy (ror) i bank chce ustalić Ci limit kredytowy do tego rachunku.
Wtedy może ocenić Twoje ryzyko kredytowe na podstawie danych
pobranych z BIK.
Zatem typ złożonego zapytania pozwala Ci zorientować się, w jakim celu Twoje
dane zostały pobrane.
3. W Kopii Danych BIK informuje Cię o wpłynięciu do tej bazy każdego rodzaju

zapytania.
Ale tylko w przypadku zapytań kredytowych udostępnia Ci informację o typie
zapytania (jest ono opisane jako zapytanie kredytowe). Pozostałe zapytania
(monitorujące i zarządzanie klientem) są oznaczone po prostu jako zapytania.
Wygląda to tak:
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Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

4. Ze szczegółowych informacji podanych w tej części, dowiesz się:

 kiedy udostępnienie danych miało miejsce;
 jaka instytucja pobrała dane;
 jeżeli było to zapytanie kredytowe, to dowiesz się także w związku z
ubieganiem się o jaki typ kredyt, zapytanie trafiło do BIK (jest podany
rodzaj kredytu i wnioskowana kwota).
5. Z punktu widzenia oceny Twojego ryzyka kredytowego, w tym scoringu BIK,

ważne są tylko zapytania kredytowe i dodatkowo – tylko te, które wpłynęły do
bazy BIK w ostatnich 12 miesiącach.
6. Wobec tego powinieneś szczególnie dbać o poprawność informacji dotyczących

zapytań kredytowych, które trafiły do BIK w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
W szczególności sprawdź, czy poprawna jest data złożenia zapytania i typ
kredytu, z którym jest ono powiązane.
Co prawda, typ kredytu to nie jest czynnik ryzyka i nie ma bezpośredniego
wpływu na Twój scoring BIK. Ale ta informacja bywa wykorzystywana przez BIK
do uporządkowania danych o zapytaniach kredytowych, które są uwzględniane
przez scoring BIK.

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

Odwołując się do naszego przykładu, trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście w
banku wskazanym w raporcie w okresie około 20.04 wnioskowaliśmy o kartę
kredytową. Jeżeli jednak wnioskowaliśmy o inny typ kredytu np. kredyt
gotówkowy, to trzeba zwrócić się do banku z żądaniem poprawy tych danych.
7. Pamiętaj też, że jeżeli zapytanie kredytowe nie zakończyło się udzieleniem

kredytu, to możesz żądać od kredytodawcy jego usunięcia 4.
4

Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdziesz w http://scoringexpert.pl/2019/09/20/niektore-zapytania-kredytowepowinny-byc-usuniete-wyrok-nsa/
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CZĘŚĆ 10 – Zastrzeżenia kredytowe

Źródło: fragment Kopii Danych udostępnianej przez BIK.

1. Zastrzeżenia kredytowe to część Kopii Danych, w której znajdziesz informację o

tym, że korzystasz z dodatkowej usługi BIK, jaką są Zastrzeżenia kredytowe i
kiedy ją uruchomiłeś.
2. Zastrzeżenia kredytowe to usługa, która polega na tym, że zgłaszasz do BIK, że

nie planujesz zaciągać kredytów i w związku z tym prosisz o nieudostępnianie
nikomu danych o Twojej historii kredytowej w celu oceny Twojego ryzyka
kredytowego lub poinformowanie odbiorcę danych o Twoim zastrzeżeniu.
3. Obecnie usługa ta działa w bardzo wąskim zakresie, ponieważ niewielu

kredytobiorców zdecydowało się przystąpić do tego przedsięwzięcia BIK.
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Podsumowanie
1. Pamiętaj, że dane o Twojej historii kredytowej, które są udostępnione Ci w Kopii

Danych, nie są to wszystkie dane, jakie BIK zgromadził o Tobie w swoich bazach.
Dlatego BIK daje Ci możliwość wystąpienia o te dodatkowe dane (raport
Doszczegółowienie do Kopii Danych).
2. Warto o ten dodatkowy raport wystąpić, ponieważ tylko w nim znajdziesz

szczegóły historii spłaty swoich kredytów w poszczególnych okresach – dniach,
tygodniach, czy miesiącach.
A kredytodawców i scoring BIK interesują właśnie te detale – ile dni opóźniałeś
się ze spłatą, kiedy to było itp. Dlatego warto sprawdzać poprawność tych
danych.
Ponadto, czasami możesz nie pamiętać, czy nawet nie wiedzieć, że
przekroczyłeś termin płatności o dzień czy dwa. Raport szczegółowy Ci to
przypomni.
3. Czytając Kopię Danych powinieneś się skupić przede wszystkim na analizie tych

danych, które:
a. Trafiają do kredytodawców – Część 5, Część 7, Część 9 (tylko zapytania
kredytowe);
b. Dają szansę na poprawę oceny Twojej wiarygodności – Część 6 (tylko
kredyty zamknięte nie wcześniej niż 5 lat temu);
c. Regulują dostęp do Twoich danych – Część 5 (dane dotyczące zgody
indywidualnej), Część 8;
d. Informują, kto pobrał Twoje dane i w jakim celu – Część 9.
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Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji związanych z oceną Twojej historii
kredytowej, to znajdziesz je w mojej książce
„O historii kredytowej i scoringu BIK”.

https://ohistoriikredytowej.pl/
Dzięki książce:
 Spojrzysz na swoją historię kredytową oczami
banków;
 Nie będziesz musiał korzystać z kosztownych
usług „czyszczenia BIK” - sam przeanalizujesz
swoje dane w BIK i je uporządkujesz;
 Sprawnie i skutecznie zadbasz o poprawność
swojej historii kredytowej w różnych bazach
danych;
 Uniezależnisz się od niesprawdzonych porad
internetowych;
 Nie będziesz już się stresował swoją oceną punktową BIK;
 Będziesz dobrze przygotowany do rozmowy z bankiem, gdy ten oceni Twoją
wiarygodność jako zbyt niską.
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