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Imię  

Drugie imię  

Nazwisko 

Obywatelstwo   polskie     

             PESEL   miejscowość urodzenia

    inne

             data urodzenia    kraj urodzenia

Seria i numer dowodu tożsamości                                 Dowód osobisty     Paszport

                                 Karta pobytu

Data ważności dokumentu tożsamości   

Stan cywilny   wolny/wolna       wdowiec/wdowa

   w związku małżeńskim        ze wspólnotą majątkową       z rozdzielnością majątkową  

          Ulica, nr domu, nr mieszkania Ulica    Nr domu    Nr mieszkania

          Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

          Ulica, nr domu, nr mieszkania Ulica    Nr domu    Nr mieszkania

          Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

Telefon kontaktowy             

Adres e-mail            

FORMULARZ DANYCH DO WNIOSKU O KREDYT SAMOCHODOWY 

Liczba osób w gospodarstwie domowym            w tym dzieci poniżej 18 r. ż.      

Daty urodzenia dzieci poniżej 18 r. ż.  

Rodzaj zamieszkania    dom              mieszkanie                 inne

    własne         wynajmowane           lokatorskie          rodzinne        służbowe        inne

   

Pracodawca       

Adres pracodawcy 

Zajmowane stanowisko  

Data rozpoczęcia pracy w obecnym miejscu             

Staż pracy ogółem   lat                  miesięcy           

    zł

   zł

Od kiedy mieszka Pan/Pani 
w obecnym miejscu?

Średni miesięczny dochód 
z ostatnich trzech miesięcy

Obecne miesięczne 
zobowiązania kredytowe

ADRES GŁÓWNY:

ADRES KORESPONDENCYJNY:
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Imię  

Nazwisko 

PESEL            

Adres zamieszkania Ulica    Nr domu    Nr mieszkania

Miejscowość     Kod pocztowy              Kraj 

Zgoda, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować telefonicznie oraz za pomocą e-maila i sms.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług Banku za 
pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Zgoda, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować po zakończeniu umowy. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach marketingowych po wygaśnięciu mojego zobowiązania 
z tytułu umów zawartych z Bankiem.

Zgoda, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w sprawie oferty produktów czy usług z Grupy Toyota.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów i usług podmiotów 
współpracujących z Bankiem, w tym w ramach Grupy Toyota. Grupa Toyota – Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Poland 
Co. Ltd Sp. z o.o. 

Zgoda, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować w sprawie oferty produktów czy usług z Grupy Toyota telefonicznie oraz za pomocą 
e-maila i sms.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów 
współpracujących z Bankiem, w tym w ramach Grupy Toyota za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej. Grupa Toyota – 
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Poland Co. Ltd Sp. z o.o. 

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku wspólnoty majątkowej)

Średni miesięczny dochód 
z ostatnich trzech miesięcy

Telefon                         

Adres e-mail            

Pracodawca  

Adres pracodawcy        

Zajmowane stanowisko  

Staż pracy ogółem   lat                  miesięcy           

    zł

Data rozpoczęcia pracy w obecnym miejscu             

 

   zł

   zł

   zł 

   zł

   zł

   zł

Czy dochód uzyskiwany w walucie obcej?    tak                  nie  

Suma limitów 
na kartach/liniach kredytowych

Inne niż kredytowe stałe miesięczne 
zobowiązania finansowe

Łączne miesięczne zobowiązania z tytułu 
spłaty kredytów w Toyota Bank Polska

Łączne miesięczne zobowiązania 
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Koszty utrzymania 
gospodarstwa domowego 

Suma limitów 
na kartach/liniach kredytowych



DOKUMENTY, KTÓRE BĘDĄ POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:
1. Dowody osobiste.
2.  Potwierdzenia wpływu wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy lub zaświadczenie z zakładu pracy.
3.  Emeryci: legitymacja emeryta oraz potwierdzenie wpływu świadczenia za ostatni miesiąc lub ostatnia rewaloryzacja emerytury.
4.  Renciści: decyzja o przyznaniu renty.
5.  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: PIT za ostatni rok i podsumowanie z KPiR za ostatni kwartał bieżącego roku.

PRZEKAZANIE FORMULARZA: 
Uzupełniony formularz powinien zostać przekazany osobiście pracownikowi stacji. W przypadku niemożliwości osobistego przekazania dokumentu, 
formularz powinien zostać przekazany w bezpieczny sposób tzn. przed przekazaniem go kanałami elektronicznymi, powinien zostać zabezpieczony 
hasłem. Hasło powinno zostać przekazane pracownikowi stacji dealerskiej innym kanałem np. telefonicznie, smsem.

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE 
PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), niniejszym infor-
mujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz zawartych 

w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach jest Toyota Bank Polska S.A., 02-676
Warszawa, ul. Postępu 18B (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550,  adres e-mail: kon-
takt@toyotabank.pl

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD), odpowiadającym za przestrzeganie
przepisów RODO w Toyota Bank Polska S.A. jest Pan Przemysław Ziółkowski. W przypad-
ku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
• pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@toyotabank.pl
•  pocztą tradycyjną na adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
•  Podjęcia czynności bankowych, w szczególności wykonania niezbędnych działań zwią-

zanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz podjęciem na Pani/Pana żądanie dzia-
łań, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•  Oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO);

•  Wykonania zawartej z Panią/Panem umowy kredytu lub pożyczki (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od koń-
ca roku finansowego, w którym dojdzie do zakończenia obowiązywania umowy.
Ponadto, bez względu na wybór produktu/usługi, Pani/Pana dane osobowe będą prze-
twarzane w celu:
•  Udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z prze-

pisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od koń-
ca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy, oraz

•  Ewentualnego ustalenia, dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszo-
nymi roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowa-
nym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przecho-
wywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP, oraz

•  Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TBP w związku z prowadzeniem dzia-
łalności bankowej oraz w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
tj. w szczególności przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

raportowanie do organów władzy publicznej, w tym do organów nadzorczych i innych 
podmiotów w związku z prawnie określonymi obowiązkami identyfikacyjnymi i rapor-
towymi,  rozpatrywanie skarg, reklamacji, wniosków lub zapytań dotyczących usług 
świadczonych przez TBP. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji ww. obowiązków; oraz

•  Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które to
działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie 
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji tego celu przez TBP.

4.  Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być
przekazywane odbiorcom danych:
•  Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub dzia-

łającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa,
np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

•  Podmiotom wykonującym zadania określone przepisami prawa w związku z wykonywa-
niem czynności bankowych oraz nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności, np. BIK,
biura informacji gospodarczej, inne banki i instytucje;

•  Podmiotom wspierającym TBP w procesach biznesowych i czynnościach bankowych,
w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz TBP (tzw. procesorzy da-
nych) oraz partnerom TBP.

5.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczy jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania
uniemożliwia zawarcie umowy z TBP.

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania de-
cyzji, w tym profilowania w związku z:
•  dokonywaniem wstępnej i bieżącej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania

terroryzmu. Wynikiem tego procesu jest określenie czy ze względu na rodzaj klienta,
typ stosunków gospodarczych, historii transakcji, rodzaju produktów, ryzyka geogra-
ficznego nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowany do kategorii osób podwyższonego
ryzyka. Konsekwencją dla osoby będzie możliwość odmowy TBP w przedmiocie za-
warcia umowy, wypowiedzenie już zawartej umowy lub zgłoszenie do odpowiednich
organów państwowych.

9.  Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza
obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Zgoda obowiązkowa przy procesowania wniosku.
Upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

Zgoda obowiązkowa, abyśmy mogli przekazywać Tobie informacje o usługach bankowych.
Niniejszym wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie mi za pośrednictwem strony internetowej Toyota Bank Polska S.A., Systemu 
Bankowości Elektronicznej lub pocztą elektroniczną informacji związanych ze świadczeniem usług przez Bank, w szczególności informacji 
o Banku, transakcjach płatniczych oraz informacji o postanowieniach umownych, a także o zmianach tych informacji. Bank może 
przekazywać informacje związane ze świadczeniem usług w inny sposób, określony w obowiązujących regulacjach Banku.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna, ale jej wyrażenie jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy z Toyota Bank Polska S.A.

x

x
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