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Nr domu/Nr mieszkania
Rezydent
x TAK
x NIE
zwanym/-ą/-ymi dalej „Posiadaczem”, przy czym Bank i Posiadacz są dalej łącznie zwani „Stronami”, w zakresie następujących produktów i usług:
Obywatelstwo

II POSIADACZ

x

TAK

x

NIE

Adres zamieszkania

Postanowienia
4. Brak
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14 dni od
jej zawarcia,
4. Adres
Integralną
niniejszej Umowy stanowią:
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* opłata zgodnie z taryfą operatora

Wypełnić pismem drukowanym - kolorem czarnym lubWypełnić
niebieskim
pismem
- znakiem
drukowanym
- kolorem
właściwe
czarnym
pole lub niebieskim - znakiem X zaznaczyć właściwe pole
X zaznaczyć

o prowadzenie rachunków
terminowych
lokat oszczędnościowych
Nazwisko
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§ 3 do nich tytuł prawny, podlegają waloryzacji o
na lokacie, do dnia wypłaty osobie posiadającej
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Posiadacza.
Skarb
Państwa
o
co
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4)w zakresie
zmianysposobu
rentowności
obligacji
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(Arbitrażowego)według
działającego
przy Związku
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x I POSIADACZ
x NIE x II POSIADACZ
x NIE
TAK
TAK
po ustaniu celu ich zebrania.
§
11
Oświadczenia marketingowe
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Posiadacza telefonicznie
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TAK
NIE
Treść oświadczenia
I POSIADACZ
II POSIADACZ
2.
Wyrażamzgodę
zgodęna
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3), podmiotów
każdemu
z następujących
1.(oświadczenie
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Podpisy osób reprezentujących Bank
Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy

x

NIE

x

NIE

03

Wypełnić pismem drukowanym - kolorem

Wypełnić
czarnympismem
lub niebieskim
- znakiem
Wypełnić
Wypełnić
pismem
pismem
drukowanym
drukowanym
- kolorem
- kolorem
czarnym
czarnym
lublub
niebieskim
niebieskim
- znakiem
- znakiem
właściwe
właściwe
pole
pole pismem drukowanym - koloremWypełnić
drukowanym
- kolorem
X za
X zaznaczyć
X zaznaczyć

03

- wyrażenie ww. zgody (zgód)-jest
wyrażenie
dobrowolne,
ww. azgody
ich odwołanie
(zgód) jestmoże
dobrowolne,
nastąpić awich
każdym
odwołanie
czasie,może nastąpić w każdym czasie,
podmiotów: (i)
PolskamiS.A.
z siedzibą
Warszawie
przy
ul. Rodziny
Hiszpańskich
8, poprawiania,
(ii)danych
Pocztowe
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych
z prawo do wniesienia sprzeciwu
- Poczta
przysługuje
prawo
dostępuw
- do
przysługuje
treści moich
mi prawo
danych
dostępu
osobowych
do treści
oraz ich
moich
osobowych
jak
również
orazprawo
ich
poprawiania,
do wniesienia
jaksprzeciwu
również
siedzibą w Warszawie
przy ul. Rodzinydanych
Hiszpańskich
(iii)lubPocztowe
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Życieżądania
S.A. z siedzibą
wobec przetwarzania
osobowych
wobec8,przetwarzania
pisemnego
danych
żądania
osobowych
zaprzestania
lub pisemnego
ichnaprzetwarzania
zaprzestania
zgodniewzWarszawie
art.ich
32przetwarzania
ust. przy
1 pktul.7) lubzgodnie
8) z art. 32 ust. 1 pkt 7) lub 8)
Polubownego
(Arbitrażowego)
przy Związku Banków Polskich dostępny na stronie internetowej
5. Rodziny
W szczególnie
skomplikowanych
przypadkach,
uniemożliwiających
reklamacji
Hiszpańskich
8,z (iv)
Polska
Cyfrowe
Sp.29.08.1997
zosobowych.
o.o. z siedzibą
w Warszawie
przy
ul. iRodziny Hiszpańskich
8 oraz
na ich przetwarzanie
ustawy
dniaPoczta
29.08.1997
r.Usługi
o ochronie
ustawy
zdanych
dnia
r.rozpatrzenie
o ochronie
danych
osobowych.
Związku
Banków
Polskich (www.zbp.pl).
udzielenie
odpowiedzi
o którym mowa
w ustępie 4 niniejszego
paragrafu,
Bank wi
Polubownego
(Arbitrażowego)
przy Związku Banków Polskich dostępny na stronie internetowej
5. przez
W
szczególnie
skomplikowanych
uniemożliwiających
rozpatrzenie
reklamacji
te
podmioty
w celu: w terminie,przypadkach,
3. W
przypadku
wyczerpania
trybu będącego
reklamacyjnego
w Banku, o którym
mowa powyżej i
informacji przekazywanej
, która
wystąpiła
z reklamacją:
Oświadczenie
Oświadczenie
Posiadacza
ubezwłasnowolnionego
lub Posiadacza
będącego
Posiadacza
jego
lubprzedstawicielem
Posiadacza
ustawowym
jego przedstawicielem
ustawowym
Związku
Banków
Polskich
(www.zbp.pl).
udzielenie
odpowiedzi w osobie
terminie,
o którym
mowa
wubezwłasnowolnionego
ustępie 4 niniejszego
paragrafu,
Bank
w
Oświadczenie
FATCA
(The
Foreign
Account
Tax
Compliance
Act)
1) telefonicznego
marketingu
własnych produktów lub usług lub produktów lub
z ww.wyczerpania
podmiotów
x TAKprzez
xBank,NIEa otakże
x NIEi
nieuwzględnienia
roszczeń składającego
reklamację
w xprzypadku
reklamacji
1)
wyjaśnia
przyczynę opóźnienia;
TAK powyżej
3. usług
W innych
przypadku
trybu reklamacyjnego
w Banku,
którym
mowa
informacji
przekazywanej
osobie , którabezpośredniego
wystąpiła z reklamacją:
rozpatrzonej
przez
Bank, 1997
gdyreklamację
Bank
przekroczył
termin
wskazany
w odpowiedzi
na
2)
okoliczności,
muszą
zostaćna
ustalone
dla rozpatrzenia
sprawy;
9.
Oświadczam,
żeprzyczynę
jestem
podatnikiem
USAwłasnych
5. Wyrażam
zgodę
na przetwarzanie
5.które
Wyrażam
moich
zgodę
danych
osobowych
przetwarzanie
określonych
moichlub
danych
wproduktów
art. 27
osobowych
ust.lub
1 ustawy
określonych
z dnia 29
www.
sierpnia
art.
27 ust.
19971 ustawy
r.pozytywnie
o ochronie
z dniadanych
29składającego
sierpnia
r. o ochronie
danych
nieuwzględnienia
roszczeń
przez
Bank,
a także
w przypadku
reklamacji
1) wskazuje
wyjaśnia
opóźnienia;
2)
marketingu
bezpośredniego
produktów
lub
usług
usług
innych
z
podmiotów
TAK Xxnie
NIE
NIE
TAK
NIE
x
TAK
NIE
Xx wynikającej,
Xx TAK
reklamację
wykonanie
czynności
z niej
dłuższy
jednak
niż
30Xx
dni NIE
od
3)
przewidywany
termin
rozpatrzenia
reklamacji
nie zm.)
przez
Bank,
gdy
Bank
przekroczył
termin
wskazany
wTAK
odpowiedzi
na
2) określa
wskazuje
okoliczności,
ustalone
dla
sprawy;
osobowych
(tekst
jednolity Dz.które
osobowych
U. z muszą
2002
r.zostać
(tekst
Nr 101,
jednolity
poz.
926
Dz.
zrozpatrzenia
późn.
U.i udzielenia
z 2002
zm.) r.przez
Nrodpowiedzi,
101,
Bankpoz.
w celu
926który
zzawarcia
późn.
i realizacji
przezrozpatrzonej
Bank
Umowy.
w celunapozytywnie
zawarcia
i realizacji
Umowy.
sporządzenia
odpowiedzi
składającemu
reklamację
przysługuje
prawo
przekroczyć
60 dnitermin
od dnia
otrzymania
reklamacji.
3) przesyłania
informacji
handlowych
dotyczących
własnych
produktów
lub usługktóry
lub produktów
lubreklamację
usług innych
z wykonanie
ww.Bank
podmiotów,
za naz reklamację,
naprzez
czynności
niej wynikającej,
nie dłuższy
jednak
niż 30 dni
od
3) może
określa
przewidywany
rozpatrzenia
reklamacji
i udzielenia
odpowiedzi,
nie
xo rozpatrzenie
xsprawy
x przysługuje
xprawoNIE
TAKskładającemu
NIEreklamację
TAK
identyfikacji
podatkowej
wterminu
(Taxokreślonego
Identification
Number
TIN)
wystąpienia odprzez
1 stycznia
2016 r. z wnioskiem
do Rzecznika
Finansowego
w
6.Numer
W przypadku
niedotrzymania
w1ust.
aodwołana.
w–określonych
terminu
środków
sporządzenia
Bank odpowiedzi
na reklamację,
może
przekroczyć
odUSA
dnia
reklamacji.
6. Wyrażona
wpomocą
punktach
1 -605 dni
zgoda
6.komunikacji
Wyrażona
możeotrzymania
być
welektronicznej
punktach
w każdym
czasie
- 5 4,
zgoda
może być wprzypadkach
każdym czasie
odwołana.
sposób
określony
na stronie2016
www.knf.gov
.pl. o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego w
określonego
wniedotrzymania
ust. 5, reklamację
uważaokreślonego
się za rozpatrzoną
z wolą składającego
reklamację.
wystąpienia
od 1 stycznia
r. z wnioskiem
6.Zobowiązuję
W
przypadku
terminu
wmojego
ust. zgodnie
4, astatusu
w określonych
przypadkach
terminuzmiany okoliczności
się
do
aktualizacji
oświadczenia
w
zakresie
podatnika
USA
w
przypadku
powodujących,
iż
poprzednie
oświadczenie
straciło
aktualność
zgoda składającego
(zgody)
również
przetwarzanie
danych
osobowych
wOświadczenia
przyszłości,
zmieni
cel
ich
przetwarzania.
onie
udostępnianiu
informacji
o na
udostępnianiu
informacji
4. się Oświadczenia
Informacje
o innych,
niż www.knf.gov
określone
w .pl.
ustępie poprzedzającym pozasądowych procedurach
7.Powyższa
Na życzenie
reklamację,
Bank
przyjęcie
reklamacji
zgłoszonejreklamację.
wo ile
sposób
sposób
określony
stronie
określonego
w
ust. 5, obejmuje
reklamację
uważa
się
zapotwierdza
rozpatrzoną
zgodnie
woląweryfikacji
składającego
oraz
możliwej
konieczności
dodatkowych
dokumentów
wz celu
wiarygodności
Jestem
świadomy/a
wnoszenia skarg
i pozasądowych
procedurach
rozstrzygania
sporówpozasądowych
dostępnych dlaprocedurach
Posiadacza
określony
wskładającego
ust.że:2 pkt.dostarczenia
2-5
niniejszego
paragrafu
w trybie
z nim
ustalonym.
Przyjmuje
się, że tego4.oświadczenia.
Informacje
o
innych,
niż
określone
w ustępie
poprzedzającym
7.Jestem
Na
życzenie
reklamację,
Bank
potwierdza
przyjęcie
reklamacji
zgłoszonej
w
sposób
świadomy
odpowiedzialności
karnej
za
złożenie
fałszywego
oświadczenia.
7. Posiadacz
rachunku
oświadcza,
7.
Posiadacz
że
przed
zawarciem
rachunku
oświadcza,
Umowy
otrzymał
że
przed
wzór
zawarciem
Umowy,
Umowy
obowiązujący
otrzymał
Regulamin,
wzór
Umowy,
wyciąg
obowiązujący
z
Taryfy
opłat
Regulamin,
w
czasie
wyciąg
z
Taryfyrozstrzygania
opłat w czasie
- po
przeze
mnieo ww.
zgodynie
(zgód)
administratorem
danych
zostanie
któremu
zostaną one procedurach
określa Regulamin.
potwierdzeniem
przyjęcia
ileparagrafu
Strony
inaczej
jest wskazanie
składającemu
wnoszenia
skarg i pozasądowych
sporów
dostępnych
dla Posiadacza
określony w
ust.wyrażeniu
2 pkt. 2-5reklamacji,
niniejszego
w ustalą
trybie
z nim ustalonym.
Przyjmuje
się,każdy
że z ww. podmiotów,
x
x
x
x NIE x
TAK
NIE
TAK
umożliwiającym
zapoznanie
sięumożliwiającym
z ich
którą
zapoznanie
akceptuje.
z jej
ichpodatkowej
treścią,
którą
§ 10
reklamację
reklamacji,
który
został
wadministracji
momencie
zarejestrowania.
przekazane,
określa
Regulamin.
potwierdzeniem
przyjęcia
reklamacji,
o ile nadany
Strony
nie
ustaląsięinaczej
jest wskazanie
składającemu
Bank
Pocztowy numeru
S.A.
jest
zobowiązany
dotreścią,
przekazania
do
USAakceptuje.
(za
pośrednictwem polskich
organów
podatkowych) danych dotyczących:
§ 9dobrowolne,
-numeru
wyrażenie
ww. zgody
a ichjejodwołanie
może nastąpić w każdym 1.
czasie,Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
§ 10egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
reklamacjęUSA*
reklamacji,
który(zgód)
zostałjest
nadany
w momencie
zarejestrowania.
– podatników
Upoważniam
dozłożenia
przesyłania
Upoważniam
Bank
objętych
do przesyłania
tajemnicą
bankową
informacji
naobjętych
podany
tajemnicą
w niniejszej
bankową
umowie
naadres
podany
poczty
w niniejszej
elektronicznej.
umowie
adres
poczty
2.
Umowę
zawiera
się w
języku
polskim;
w elektronicznej.
tym egzemplarzach,
też języku Strony
porozumiewają
w trakcie
1.–8.osób,
Wszelkie
spory
wynikające
z informacji
niniejszej
Strony
poddają
rozstrzygnięciu
sądom
- Bank
przysługuje
mi8.prawo
dostępuwdo
moich
danych
osobowych
oraz ich
poprawiania,
jak
prawo
do wniesienia
sprzeciwu
1. również
sporządzono
dwóch
jednobrzmiących
po jednym
dla każdejsię
ze Stron.
§Umowy,
9treści
które odmówiły
oświadczenia
zakresie
statusu
podatnika
USA
trwania
stosunku
umownego.
Prawem
właściwym
do zawarcia
i wykonania się
Umowy
jest
powszechnym
według
właściwości
miejscowej
Posiadacza.
Umowę
wS.A.
polskim;
tym też języku
Strony porozumiewają
w trakcie
1.– oosób,
Wszelkie
spory
wynikające
z niniejszej
Umowy,
Strony
rozstrzygnięciu
wobec
przetwarzania
danych
osobowych
lub
pisemnego
żądania
zaprzestania
przetwarzania
zgodniezawiera
z art. 32sięust.
1języku
pkt
lub
8) wdokumentów
w przypadku
których
stwierdzono
przesłanki
świadczące
opoddają
rezydencji
podatkowej
USAsądom
iichktóre,
na2.prośbę
Banku
Pocztowego
nie7)dostarczyły
potwierdzających,
Posiadacz
kierować wdoniniejszej
Sądu
Polubownego
prawo
polskie.
2.Posiadacz
spory
wynikające
z niniejszej
stosunku
umownego.
Prawem
właściwym
do Posiadacz
zawarciaoraz
i wykonania
Umowy
jest oraz autentyc
powszechnym
według
właściwości
miejscowej
Posiadacza.
żeWszelkie
nie sąoświadcza
podatnikami
podUSA.*
Posiadacz
odpowiedzialności
oświadcza
pod
karnej,
rygorem
żemoże
zamieszczone
odpowiedzialności
karnej,
umowie
że zamieszczone
dane są zgodne
w trwania
niniejszej
ze stanem
umowie
faktycznym.
dane
są zgodne
Posiadacz
ze potwierdza
stanem
faktycznym.
zawarcie
Umowy
potwierdza
autentyczność
zawarcie
Umowy
ustawy
zrygorem
dnia
29.08.1997
r.Umowy
o ochronie
danych
osobowych.
(Arbitrażowego)
działającego
przy
Związku
Banków
ul.w stanowi
Kruczkowskiego
00-380
Posiadacz
może
kierować
do Sądu
Polubownego
prawo
polskie.
2.podanych
Wszelkie
sporydanych
wynikające
z niniejszej
Umowy
Administratorem
osobowych
jest
Bank
Pocztowy
S.A Polskich
z poniżej
siedzibą
Bydgoszczy
przy
ul.8, Jagiellońskiej
17. Dane
osobowe
zbierane
w celu
realizacji
obowiązków
wynikających
zUmowy.
ustawyz rachunków
z dnia
informacji
składając
poniżej
podanych
swój
informacji
podpis.
Zamieszczony
składając
podpis
swój
podpis.
wzór
Zamieszczony
podpisu
zamieszczanego
podpis stanowi
na
wzór
dokumentach
podpisusązamieszczanego
związanych
z na
korzystaniem
dokumentach
z rachunków
związanych
w zramach
korzystaniem
w ramach Umowy.
Warszawa.
Procedurę
postępowania
przed
Sądem
Polubownym
reguluje
Regulamin
Sądu
Oświadczenie
ubezwłasnowolnionego
Posiadacza
lub Posiadacza
będącego
jego
przedstawicielem
ustawowym
(Arbitrażowego)
przyUmowy
Związku
Banków
Polskich
ul. Kruczkowskiego
8, 00-380
9 października
2015
r. działającego
o wykonywaniu
między
Rządem
Rzeczypospolitej
Polskiej
a Rządem
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki
w sprawie
poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków
Warszawa.oraz
Procedurę
postępowania
przed
Sądem
Polubownym
reguluje
Regulamin
Sądu
podatkowych
wdrożenia
ustawodawstwa
FATCA
(Dz.
U.
z
2015
r.
poz.
1712).
Odbiorcą
danych
osobowych
będzie minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz upoważnione przez niego
§ 11
data
data
data
data
5. Wyrażam
zgodę na
przetwarzanie
danychdanych
osobowych
w art.Obowiązek
27 ust. 1 ustawy
29 osobowych
sierpnia 1997
r. o ochronie
danych
organy.
Przysługuje
prawo
dostępu domoich
treści swoich
oraz określonych
ich poprawiania.
podaniaz dnia
danych
wynika
z przepisów
ww. ustawy. x
Oświadczenia
x NIE x TAK x NIE
TAK
§ 11Posiadacza
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Bank w celu zawarcia i realizacji
Umowy.
Oświadczenia
Posiadacza
* Podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniejTreść
jedenoświadczenia
z warunków wymienionych poniżej:
I POSIADACZ
II POSIADACZ
6. Wyrażona
w obywatelstwo
punktach 1 - 5USA
zgoda
może być
w każdymjednoczesnego
czasie odwołana.
1) posiada
(również
w przypadku
posiadania innego obywatelstwa),
Treść oświadczenia
I POSIADACZ datownikII POSIADACZ datownik
Oświadczenia
marketingowe
2) uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
Oświadczenia
o udostępnianiu
informacji
Oświadczenia
marketingowe
3) dokonała
wyboru
amerykańskiej
rezydencji
celów podatkowych
spełnieniu
warunków
przewidzianych
w przepisachz USA,
1. Wyrażam
zgodę
na przetwarzanie
moich
danychdla
osobowych
przez Bank po
w celu
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produktów
lub usług podmiotów
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x NIE x TAK x NIE
4)	
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w
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roku
podatkowego
i
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w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych
7. Wyrażam
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przed zawarciem
Umowy przez
otrzymał
wzór
Umowy,
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danych
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marketingu
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lub
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xx dwaTAK
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NIE
TAK
NIE
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x TAK x1/6 dlaNIE
x TAK
x NIE
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celu ich
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że:
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Podpis
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moich
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marketingu
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produktów
lub
usług
x TAK x NIE x TAK x NIE
do łącznej
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dni pobytu). Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie
ustaniu
celuBank
ich
3.
Wyrażam
zgodę
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8.po
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do przesyłania od
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x TAK x NIE x TAK x NIE
lub automatycznego
urządzenia wywołującego.
3. Wyrażam
zgodę na otrzymywanie
od Banku informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie
xzawarcie
x NIE
xzawarcie
x NIE
TAK Pocztowy
TAK Umowy
się autentyczność
Potwierdza
osobowych
autentyczność
i podpisów
danych osobowych
i podpisów
Bank Pocztowy
potwierdza
Bank
Umowy
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potwierdza
zawarcie
Umowy
oraz autentyczność
4.Wyrażaminformacji
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z siedzibą w 8Warszawie
ul.
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te podmioty
w celu:
Domaniewskiej
50A,
(iv) Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 oraz na ich przetwarzanie
datownik
Podpisy osób reprezentujących Podpisy
przez te podmioty w celu: Podpis osoby potwierdzającejPodpis
daneosoby potwierdzającej dane
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x TAKBankx NIE
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marketingu bezpośredniego
własnych
produktów
lub usług lub
lub usług
produktów
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xx NIE
xx TAK
xx NIE
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marketingu
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lub usług
lub produktów
innychlubz ww.
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x
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NIE
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NIE
3) przesyłania Podpis
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usług
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usług
innych
z
ww.
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Podpis POSIADACZA II
x TAK x NIE x TAK x NIE
środków
komunikacji
elektronicznej
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informacji
handlowych
dotyczących własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych z ww. podmiotów, za
x TAK x NIE x TAK x NIE
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznejdanych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.
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(zgody)
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również przetwarzanie
Potwierdza
się autentyczność
danych osobowych
i podpisów
Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy
Jestem
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że: obejmuje
Powyższa
zgoda (zgody)
również przetwarzanie
danych osobowych
w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.
- po wyrażeniu
przeze mnie ww. zgody (zgód) administratorem danych zostanie każdy z ww. podmiotów, któremu zostaną one
Jestem świadomy/a
że:
przekazane,
- po
wyrażeniu przeze mnie ww. zgody (zgód) administratorem danych zostanie każdy z ww. podmiotów, któremu zostaną one
- wyrażenie
przekazane,ww. zgody (zgód) jest dobrowolne, a ich odwołanie może nastąpić w każdym czasie,
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mi prawo
dodobrowolne,
treści moich danych
osobowych
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może
w każdymjak
czasie,
przetwarzania
lub pisemnego
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ich przetwarzania
zgodnie
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- wobec
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dostępuosobowych
do treści moich
danych osobowych
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z dnia 29.08.1997
r. o osobowych
ochronie danych
osobowych.
wobec przetwarzania
danych
lub pisemnego
żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7) lub 8)
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Oświadczenie
ubezwłasnowolnionego
Posiadacza lub Posiadacza będącego jego
przedstawicielem
ustawowymBank
Pieczęć
i podpis osoby reprezentującej
Podpis Pracownika
placówki Poczty/
Banku
Oświadczenie ubezwłasnowolnionego Posiadacza lub Posiadacza będącego jego przedstawicielem ustawowym
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
x TAK x NIE x TAK x NIE
(tekstnajednolity
Dz. U. zmoich
2002 r.danych
Nr 101,osobowych
poz. 926 z późn.
zm.) przez
w celu
zawarcia
i realizacji
Umowy.
5. osobowych
Wyrażam zgodę
przetwarzanie
określonych
w art.Bank
27 ust.
1 ustawy
z dnia
29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych
x TAK x NIE x TAK x NIE
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Bank w celu zawarcia i realizacji Umowy.
6. Wyrażona w punktach 1 - 5 zgoda może być w każdym czasie odwołana.
6. Wyrażona w punktach 1 - 5 zgoda może być w każdym czasie odwołana.
Oświadczenia o udostępnianiu informacji

Oświadczenia o udostępnianiu informacji
7. Posiadacz rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, obowiązujący Regulamin, wyciąg z Taryfy opłat w czasie
x TAK x NIE x TAK
zapoznanie
się że
z ich
treścią,
którą akceptuje.
7. umożliwiającym
Posiadacz rachunku
oświadcza,
przed
zawarciem
Umowy otrzymał wzór Umowy, obowiązujący Regulamin, wyciąg z Taryfy opłat w czasie
x TAK x NIE x TAK
umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią, którą akceptuje.
8. Upoważniam Bank do przesyłania informacji objętych tajemnicą bankową na podany w niniejszej umowie adres poczty elektronicznej.
8. Upoważniam Bank do przesyłania informacji objętych tajemnicą bankową na podany w niniejszej umowie adres poczty elektronicznej.
Posiadacz oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zamieszczone w niniejszej umowie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Posiadacz potwierdza zawarcie Umowy oraz autentyczność
podanych
informacji składając
poniżej
swój podpis. Zamieszczony
podpis stanowi
wzór podpisu
zamieszczanego
na ze
dokumentach
związanych
z korzystaniem
z rachunków
w ramach
Posiadacz oświadcza
pod rygorem
odpowiedzialności
karnej, że zamieszczone
w niniejszej
umowie
dane są zgodne
stanem faktycznym.
Posiadacz
potwierdza
zawarcie Umowy
orazUmowy.
autentyczność
podanych informacji składając poniżej swój podpis. Zamieszczony podpis stanowi wzór podpisu zamieszczanego na dokumentach związanych z korzystaniem z rachunków w ramach Umowy.
data
data
data
data
datownik
datownik
Podpis POSIADACZA I
Podpis POSIADACZA I

03
04
03

Podpis POSIADACZA II
Podpis POSIADACZA II

Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów
Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów

Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy
Bank Pocztowy potwierdza zawarcie Umowy

Podpis osoby potwierdzającej dane
Podpis osoby potwierdzającej dane

Podpisy osób reprezentujących Bank
Podpisy osób reprezentujących Bank

x
x

NIE
NIE

