BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

CO TO JEST BIK?
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu
gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów
banków i SKOK-ów, zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z
podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej.
KIEDY DANE TRAFIAJĄ DO BIK?
Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu oraz
przez cały okres trwania umowy, do BIK regularnie (co najmniej dwa razy w tygodniu) przesyłane są informacje o tym, jak
klient reguluje swoje zobowiązania.
JAKIE DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO BIK?
Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo,
jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez
banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.
W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in.
data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat.

JAK DŁUGO DANE SĄ W BIK?
Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty
kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczać rzetelność finansową konieczne jest wyrażenie zgody.
Dzięki temu dane będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane
przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni,
jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki :




nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,

upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych
klienta bez jego zgody.
Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w
BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod
statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.
KTO MA DOSTĘP DO DANYCH Z BIK?
Do danych zgromadzonych w BIK mają instytucje współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że banki i
SKOK-i, a więc instytucje ustawowo upoważnione do udzielana kredytów, mogą wysłać do BIK zapytanie o klienta tylko
wówczas, jeśli regularnie przekazują do BIK informacje na temat zobowiązań swoich klientów.
Warto podkreślić, że również klient, dzięki udostępnionym przez BIK pakietom, ma stały dostęp on line do danych
zgromadzonych w BIK na jego temat. Dodatkowo nowością w BIK są alerty, które potwierdzają proces rozpatrywania wniosku
kredytowego złożonego przez klienta lub jednocześnie przeciwdziałają próbie wyłudzenia kredytu na jego dane oraz
umożliwiają monitorowanie terminowości spłat jego zobowiązań. Więcej informacji o ofercie na www.bik.pl.
TWOJE DANE BIK A RODO.
Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych reguluje RODO, czyli 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.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych w BIK. Informacje dotyczą
Ciebie jako klienta banków i innych instytucji finansowych oraz Ciebie jako klienta korzystającego z Produktów BIK.
Dla większej przejrzystości pod pojęciem „banki i inne instytucje finansowe” rozumiemy: banki, instytucje pożyczkowe,
instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów (np. SKOKI), inne instytucje finansowe wskazane w art. 105 ust. 4
Prawa bankowego, a także instytucje, które przekazały Twoje dane do BIK na podstawie Twojej zgody (np. firmy leasingowe i
faktoringowe).

