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     WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU ROZLICZENIOWEGO BIEŻĄCEGO W PLN RBIZNES ATUT*/ BIZNES KONTO*/ BIZNES 

KONTO PLUS*/ EUROROLNIK */ POMOCNICZEGO W PLN* WRAZ Z DODATKOWYMI USŁUGAMI 

I.  INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

DANE WNIOSKODAWCY  

Firma  - pełna nazwa 

 

Firma – nazwa skrócona 

 

Adres siedziby 

 

 

Adres korespondencyjny 
(wypełnić w przypadku gdy jest 

inny niż adres siedziby) 

 

REGON 
 

NIP 
 

Numer rejestru KRS 
 

PKD 
 

Rezydent         ❑ tak                         ❑ nie 

Forma prawna 

        

       ❑ Przedsiębiorca indywidualny       ❑ Rolnik       ❑ Spółka Cywilna      ❑ Spółka Jawna     ❑   Spółka  z o.o.    ❑ Spółka Akcyjna  

       ❑ inna …………………………………………………………………………. 

Rodzaj prowadzonej 

księgowości        ❑ pełna                      ❑ uproszczona 

Ilość osób zatrudnionych 
 

Roczne przychody 
 

Suma bilansowa 
(wypełnić przy pełnej księgowości) 

 

Rachunek bankowy wskazany 

jako podstawowy Urzędowi 

Skarbowemu 

 

Rachunki w innych bankach    ❑ tak    (NRB nazwa banku)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ❑ nie 

Osoby upoważnione do 

kontaktu 
 (imię i nazwisko, numer telefonu) 

 

 

 

.......................................... 
pieczątka placówki Banku, data przyjęcia wniosku 
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II.     USŁUGI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

 

 
 
 
 

KARTY 

Rodzaj karty: 
 
VISA BUSINESS 

DEBETOWA  

 

 

                                      ❑ 

 

DANE UŻYTKOWNIKA KARTY  

(w przypadku kliku kart wydanych do rachunku wypełnić dla każdego wnioskodawcy osobno) 

                                         Imię i nazwisko Użytkownika karty do umieszczenia na karcie (maks. 26 znaków razem ze spacjami) 

                          
 

Imiona  

Nazwisko  

Nazwisko panieńskie 

matki 
 

Pesel/data urodzenia*  

Obywatelstwo  

Dokument tożsamości 

❑ dowód tożsamości        ❑   paszport                 ❑ karta stałego pobytu 

Seria:                    nr: 

Wydany dnia: 

Przez: 

 

Adres w miejscu 

zamieszkania w RP 

użytkownika karty 

 

Adres korespondencyjny 

na terenie RP 

użytkownika karty (inny 

niż adres miejsca 

zamieszkania) 

 

Nr telefonu 

kontaktowego 
 

e-mail  

LIMITY TRANSAKCYJNE 

Dzienny limit transakcji 

gotówkowych 
PLN 

Dzienny limit transakcji 

bezgotówkowych  
PLN  

Dzienny limit transakcji 

internetowych 
PLN 
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 

DANE UŻYTKOWNIKA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  

(w przypadku kliku ID wydanych do bankowości elektronicznej wypełnić dla każdego wnioskodawcy osobno) 

Nazwisko  

Imiona  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Dokument tożsamości 

❑ dowód tożsamości        ❑   paszport                 ❑ karta stałego pobytu 

Seria:                    nr: 

Wydany dnia: 

Przez: 

 

Obywatelstwo  

DOSTĘP/ZMIANA DO USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ❑ 

 

Dostępu do CUI poprzez aktywację kodem SMS  ( ID:          __________                ) 

NRB …………………………………………………………………………………….,NRB………………………………………………………………………………… 

Dostęp do CUI poprzez TOKEN mobilny  ( ID:          __________          _______      ) 

NRB …………………………………………………………………………………….,NRB………………………………………………………………………………… 

Dostęp do CUI poprzez TOKEN VASCO  ( ID:          __________                ________) 

NRB …………………………………………………………………………………….,NRB………………………………………………………………………………… 

NRB …………………………………………………………………………………….,NRB………………………………………………………………………………… 

   

Potwierdzenie numeru telefonu dla usługi poprzez aktywację kodem SMS – tel. Numer ________________________ 

Hasło Jawne do obsługi telefonicznej  

                          

                                          (minimum 8 znaków wypełnić drukowanymi literami) 

Limity zleceń 

maksymalna suma zleceń na dzień __________________________zł 

 

maksymalna kwota 1 zlecenia______________________________ zł maksymalnie do wysokości salda / limitu 

dostępnego na rachunku 

 

 

 

❑ 

 

❑ 

 

❑ 

 

 

 

 

 

❑ 

 

❑ 
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DODATKOWE USŁUGI 

Udostępnienie informacji o stanie rachunku na hasło: _________________________________ ❑ 

 
III. OŚWIADCZENIA  

 

W związku ze złożonym przez mnie wnioskiem o otwarcie rachunku rozliczeniowego oświadczam co następuje: 

1. Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

2. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, że wszystkie informacje podane przeze mnie we wniosku 

oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank 

podanych przeze mnie informacji. 

 TAK                            NIE 

3.  Oświadczam, że otrzymałem Arkusz Informacyjny dla deponentów oraz  zapoznałem się z Informacją dotyczącą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego          

w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów; 

 TAK                            NIE 

 
4. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”, stanowiącym 
załącznik do niniejszego wniosku 

 

 

 

                 ______________________________                                                                                      __________________________________ 
                                    (miejscowość, data)                                                                                                            ( pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę) 

 

                          
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wniosku dotyczących Wnioskodawcy/ów .  

                                                         
              

      __________________________________________________ 
Podpis i pieczęć pracownika Banku 

 

UDOSTĘPNIENIE USŁUGI BS SMS W ZAKRESIE AUTOMATYCZNEGO POWIADAMIANIA O SALDZIE RACHUNKU 

 

 

❑ 

 

Numer telefonu do usługi _________________________ 

Powiadomienie o  logowaniu  

Po każdej zmianie salda 

Codziennie (godz. __________) 

Raz w tygodniu (dzień tygodnia ______________________ godz.__________) z wyłączeniem godz. 18-20 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Banku o zmianie numeru telefonu komórkowego, jego zagubienia lub kradzieży. W 

przypadku nie powiadomienia Banku o zagubieniu lub kradzieży telefonu komórkowego, lub użyczeniu telefonu komórkowego 

osobie trzeciej,  Bank nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji z tym związanej. 

 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

 

UAKTYWNIENIE/ZMIANA USŁUGI WYCIĄG NA MAILA ❑ 

adres e-mail dla usługi (inny niż podawany w danych osobowych) nowy*:___________________________ 

dodanie nowych rachunków _______________________________________________________________ 

zmianę hasła dostępu TAK/NIE*  

Zobowiązuję się do :  

1) utrzymania w poufności przydzielonego mi przez Bank 8-znakowego PIN-u do wyciągu/ów, 

2) natychmiastowego zawiadomienia Banku o nieautoryzowanym dostępie do PIN-u lub jego kradzieży, 

i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) tylko na podstawie poprawnie podanego kodu PIN wyciągi będą dostępne poprzez pocztę mailową, 

2) Bank nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przeze mnie informacji z powodu użyczenia dostępu do konta pocztowego, kodu 

PIN oraz telefonu do potwierdzania operacji internetowych.  
 

 

❑ 

❑ 

❑ 
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DECYZJA BANKU  (WYPEŁNIA BANK) 

A.  

1. □ Udziela się zgody  □ nie udziela się zgody   na otwarcie rachunku.  

2. □ Udziela się zgody □ nie udziela się zgody na wydanie karty płatniczej  

3. □ Udziela się zgody □ nie udziela się zgody na udostępnienie usługi CUI  ( IDL KLIENTA_____________________) 

4. □ Udziela się zgody □ nie udostępniono usługi  BS SMS   

5. Informacja na hasło o stanie rachunku  □ TAK □ NIE 

6. Uaktywniono usługę Wyciąg na maila  □ TAK □ NIE 

        Rachunek otwarto pod  numerem:  

                          

 
 

 
 

 

……………………………………………………….                      ………………………….………………………………………………… 
(podpis i pieczęć pracownika Banku)       (pieczątka i podpis/y za Bank) 

*niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD 
WARIANT I* 
 
stosuje się w przypadku Klientów, których forma prowadzonej działalności jest inna aniżeli wskazana w wariancie II, np. wariant I stosuje się do spółek prawa handlowego* 
 
*niepotrzebny wariant skreślić 
 

1. Wnioskodawca, przyjmuje do wiadomości że: 

    1)  instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone wspólnie przez 

banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876), udostępniać informacje                                   

o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym podmiotami 

zależnymi od banków; 

   2)   na podstawie art. 105 ust. 4d) Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876), Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.                      

z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umowy,  a związanych z wykonywaniem czynności bankowych; 

   3)   Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2017 r., poz.   

1876). 

2.  Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie z Banku informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca  2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219) na adres poczty elektronicznej:..........................................................................................  

   

            TAK                                 NIE 

 

3. Dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych we wniosku o otwarcie rachunku bankowego danych teleadresowych w celu marketingu   

bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o 

produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 

telekomunikacyjne Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm.) 

 

           TAK                                 NIE 

  

  

 
 
 
 

                 ______________________________                                                                                      __________________________________ 
                                    (miejscowość, data)                                                                                                            ( pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę) 
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WARIANT II* 
[stosuje się w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą, wykonującymi 
wolny zawód, wspólnikami s.c. jawnej, partnerskiej, a także do przedstawicieli spółek będących osobami fizycznymi i pracowników oraz pełnomocników. Jedynie przetwarzanie 
informacji o beneficjentach rzeczywistych przez instytucje obowiązane odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą]* 
 
*niepotrzebny wariant skreślić 

 
 

KLAUZULE INFORMACYJNE I  KLAUZULE ZGÓD  

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zwany dalej Bankiem informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność 

zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych. 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

(zwanym dalej „Administratorem”).  

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 

adresem e -mail: iod@bsjastrzebie.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.  

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 

1. W przypadku, kiedy łączy Panią/Pana z Bankiem umowa:  

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);  

b)     marketingu bezpośredniego oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);  

c)     dochodzenia ewentualnych należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);  

2. W przypadku, kiedy nie łączy Panią/ Pana z Bankiem umowa:  

a)     podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  

b)     zawarcia z Bankiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);  

c)  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.       

Rozporządzenia);  

d)     marketingu bezpośredniego oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia); 

e)     dochodzenia ewentualnych należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);  

Dodatkowo Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane: 
 

1.     W związku z przetwarzaniem danych w celach, które wskazano w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub takie, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie 

zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

2. W związku z wymogami nałożonymi na Bank ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1  marca 2018, Bank 

przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków z niej wynikających. Dotyczy to w szczególności przeprowadzenia oceny ryzyka 

prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji i weryfikacji Państwa tożsamości i 

bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych łączących Bank z Państwem, a także spełniania obowiązków raportowania do GIIF. 
 

3. W celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych 

pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania 

przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 

4.     W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na  

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 

5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 

mailto:iod@bsjastrzebie.pl
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6.   W celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów  w oparciu także o Pani/Pana  uwagi na ich  temat i 

Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji 

będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

7. W celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r.  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 

rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 
 

4. Okres retencji. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj,:  

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Bankiem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej obowiązywania, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;  

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów, 

przez okres konieczny do  wypełnienia tych obowiązków przez Bank;  

c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie 

przetwarzanie;  

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres potrzebny do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących 

podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

5. Prawo do sprzeciwu. 

1.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać 

Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne 

Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2.     Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek. 
 

6. Prawa osób, których dane dotyczą. 
1.    W związku z przetwarzaniem przez Bank Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  

b) prawo do sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  

c) prawo do usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 Rozporządzenia;  

f) prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia.  
 

2.     W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 
 

3.     W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 

4.     W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie przez Panią/Pana danych jest 

warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

zawarcia i realizacji umowy z Bankiem. 
 

 

7. W przypadku, kiedy łączy  Panią/Pana z  Bankiem umowa lub  w  przypadku podjęcia  na  Pani/Pana żądanie działań zmierzających do 

zawarcia umowy z Bankiem, w tym umowy kredytowej, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co 

może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to poniższych przypadków:  

a)     dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych 

zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez Bank oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania 

oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz międzybankowych List zastrzeżeń) w oparciu o zdefiniowany zestaw 

reguł i algorytmów według opisanego i zatwierdzonego przez Bank procesu badania zdolności kredytowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest: 

automatyczna zgoda na zawarcie umowy, automatyczna odmowa zawarcia umowy lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji indywidualnej;  

b)     dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych 

zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu 

umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne. przedmiotowe. behawioralne). Konsekwencją dokonanej oceny jest 

automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą 

i nienawiązaniem relacji;  

c)     dokonywania procesu podnoszenia limitu kredytowego, gdzie proces ten dokonywany jest na podstawie aktualnych danych dostarczonych                

w złożonym wniosku oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania procesu (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A.)               

w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów. Konsekwencją dokonanego procesu jest: automatyczne określenie dopuszczalnej 

wysokość limitu do podniesienia, automatyczna decyzja odmowna na zmianę obecnego limitu lub konieczność podjęcia przez Bank decyzji 

indywidualnej 
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8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  złożenia  reklamacji  odnośnie  sposobu  obsługi  wniosku.  W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o 
kontakt z pracownikiem Placówki Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bsjastrzebie.pl.  Więcej informacji na temat praw 
klienta wynikających z RODO znajduje się na stronie internetowej Banku: 

             www.bsjastrzebie.pl/rodo 

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora 

 

 

 
                 ______________________________                                                                                      __________________________________ 
                                    (miejscowość, data)                                                                                                            ( pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę) 

 

KLAUZULE ZGÓD 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (1) 
       Wyrażam zgodę na: 

 

1) Przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju danych osobowych udostępnionych i zebranych,              

w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. Dane te mogą być przekazywane przez Bank wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie            

i przy spełnieniu warunków opisanych w przepisach prawa powszechnego, w szczególności przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 

bankowe z późn. zm., innym bankom, akceptantom płatności, agentom rozliczeniowym, organizacjom płatniczym VISA, Master Card oraz 

podmiotom, którym Bank zlecił na zasadzie art. 6a ustawy Prawo bankowe wykonywanie czynności bankowych lub faktycznych związanych  z 

działalnością bankową, w celu: dokonywania przy pomocy rachunku bankowego rozliczeń pieniężnych, akceptowania i rozliczania operacji 

wykonywanych przy użyciu kart debetowych oraz  świadczenia usług bankowości elektronicznej.      

            TAK                            NIE 

 

2) Włączenie moich danych osobowych, do zbioru danych przetwarzanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – 

Zdroju w związku ze złożeniem wniosku o otwarcie rachunku bankowego, a następnie w związku z ewentualną realizacją umowy o prowadzenie 

rachunku bankowego, umowy o wydanie i użytkowanie karty debetowej oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej. 

                   TAK                            NIE 

 

3) Przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju             

w celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i przesyłanie mi informacji dotyczących oferty produktowej Banku 

oraz na używanie udostępnionego adresu elektronicznego w celu otrzymywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  w szczególności 

poczty elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. 

           TAK                              NIE 

 

4)  Wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

(telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po 

wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm): 

a) za pośrednictwem telefonu: 
    TAK                              NIE 

b)  za pośrednictwem sms: 
 TAK                               NIE 

 

 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia 

powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w Banku, w którym zgoda 

zostaje udzielona. 

 

 

            ______________________________                                                                                            _________________________ 
                        (miejscowość, data)                                                                                                                                                Podpis Wnioskodawcy 

 

 

mailto:iod@bsjastrzebie.pl
http://www.bsjastrzebie.pl/rodo
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WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (2) 

       Wyrażam zgodę na: 

 

1) Przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju danych osobowych udostępnionych i zebranych,              

w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. Dane te mogą być przekazywane przez Bank wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie  i przy 

spełnieniu warunków opisanych w przepisach prawa powszechnego, w szczególności przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 

bankowe z późn. zm., innym bankom, akceptantom płatności, agentom rozliczeniowym, organizacjom płatniczym VISA, Master Card oraz 

podmiotom, którym Bank zlecił na zasadzie art. 6a ustawy Prawo bankowe wykonywanie czynności bankowych lub faktycznych związanych                    

z działalnością bankową, w celu: dokonywania przy pomocy rachunku bankowego rozliczeń pieniężnych, akceptowania i rozliczania operacji 

wykonywanych przy użyciu kart debetowych oraz  świadczenia usług bankowości elektronicznej.      

            TAK                            NIE 

2) Włączenie moich danych osobowych, do zbioru danych przetwarzanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju 

w związku ze złożeniem wniosku o otwarcie rachunku bankowego, a następnie w związku z ewentualną realizacją umowy o prowadzenie rachunku 

bankowego, umowy o wydanie i użytkowanie karty debetowej oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej. 

                   TAK                            NIE 

3) Przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju             

w celu reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i przesyłanie mi informacji dotyczących oferty produktowej Banku 

oraz na używanie udostępnionego adresu elektronicznego w celu otrzymywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  w szczególności 

poczty elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. 

           TAK                            NIE 

4) Wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

(telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po 

wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm): 

c) za pośrednictwem telefonu: 
    TAK                            NIE 

d)  za pośrednictwem sms: 
 

 TAK                           NIE 

 

 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia 

powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w Banku, w którym zgoda 

zostaje udzielona. 

 

 

              ______________________________                                                                                            _________________________ 
                    (miejscowość, data)                                                                                                                                                   Podpis Wnioskodawcy 
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WYPEŁNIA PEŁNOMOCNIK POSIADACZA RACHUNKU  

      Wyrażam zgodę na: 

 

1) Przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju danych osobowych udostępnionych i zebranych,                     

w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. Dane te mogą być przekazywane przez Bank wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie  i przy 

spełnieniu warunków opisanych w przepisach prawa powszechnego, w szczególności przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe         

z późn. zm., innym bankom, akceptantom płatności, agentom rozliczeniowym, organizacjom płatniczym VISA, Master Card oraz podmiotom, którym 

Bank zlecił na zasadzie art. 6a ustawy Prawo bankowe wykonywanie czynności bankowych lub faktycznych związanych z działalnością bankową,                   

w celu: dokonywania przy pomocy rachunku bankowego rozliczeń pieniężnych, akceptowania i rozliczania operacji wykonywanych przy użyciu kart 

debetowych oraz  świadczenia usług bankowości elektronicznej.      

 

            TAK                            NIE 

2)  Włączenie moich danych osobowych, do zbioru danych przetwarzanych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju w 

związku ze złożeniem wniosku o otwarcie rachunku bankowego, a następnie w związku z ewentualną realizacją umowy o prowadzenie rachunku 

bankowego, umowy o wydanie i użytkowanie karty debetowej oraz umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej. 

 

                   TAK                            NIE 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia 

powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić w Banku, w którym zgoda 

zostaje udzielona. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem 

 

 

 

 

         ______________________________                                                                                            _________________________ 
                  (miejscowość, data)                                                                                                                                                    Podpis Pełnomocnika 
 


