
Załącznik nr 1a do Instrukcji wydawania i obsługi kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej  

Wniosek o wydanie karty dla Klientów indywidualnych Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami 

 

� - VISA Classic Debet � - MasterCard PayPass � - VISA PayWave     � - VISA niespersonalizowana 

        � - VISA Classic w EURO     

Karta wydana do rachunku – (NRB): ..................................................................................................................................  

DANE UŻYTKOWNIKA KARTY: 
Numer ewidencyjny PESEL:            

 

Typ dokumentu tożsamości:  Numer dokumentu tożsamości:  
 

Nazwisko:  
 

Imię/Imiona:  Nazwisko panieńskie matki:  
 

Data urodzenia:   -   -      Miejsce urodzenia:  
dzień         miesiąc   rok 

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie (max 26 znaków razem ze spacjami): 

                          
 

Adres zamieszkania ( na terenie RP) :  
      nazwa ulicy, numer domu, nr lokalu 

  -        

         kod pocztowy    miejscowość     kraj (podać, jeżeli inny niż Polska) 

Adres do korespondencji:*  

wypełnić, jeśli jest różny od adresu zameldowania nazwa ulicy, numer domu, nr lokalu 

  -        

         kod pocztowy     miejscowość    kraj (podać, jeżeli inny niż Polska) 

numer telefonu stacjonarnego:  numer telefonu komórkowego: +48 
 

DZIENNE LIMITY TRANSAKCJI w złotych:  

gotówkowe:   bezgotówkowe:   internetowe:   
Do płatności internetowych może być wymagana aktywacja usługi 3D Secure na portalu www.kartosfera.pl i podanie numeru komórkowego do dodatkowej weryfikacji płatności.  

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, kompletne i zostały podane przeze mnie dobrowolnie. 

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie kart debetowych Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej oraz Regulaminie 

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez BS Biała Podlaska  w złotych i walutach wymienialnych  dla osób fizycznych oraz zobowiązuję się do 

ich ścisłego przestrzegania. 

3. Oświadczam, że: 

1) przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 6 ust 1 lit b 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO Bank Spółdzielczy z siedzibą w Białej Podlaskiej, 

ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, jako Administrator Danych ma prawo przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonywania Umowy do której 

jestem Pełnomocnikiem, w zakresie wynikającym z  przyznanego mi pełnomocnictwa; 

2) zostałem/-am poinformowany/-na, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, w zakresie wynikającym z udzielonego pełnomocnictwa, jest konieczne 

do realizacji umowy oraz , że przysługuje mu/-jej  prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania; 

3) dobrowolnie wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów własnych Banku 

4) dobrowolnie wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w tym celu wskazuje adres poczty 

elektronicznej: ……………………..………… 

5) zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także o prawie ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług własnych oraz przesyłania 

informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej,  w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poinformowano mnie także o prawie wniesienia skargi do 

organu nadzorczego  gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

………………………………..  ……………………………………….. 
miejscowość i data  podpis Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty 

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie przeze mnie wniosku o wydanie karty dla innej osoby fizycznej oznacza udzielenie wskazanej osobie pełnomocnictwa 

szczególnego, zgodnie z zakresem uprawnień określonych w Regulaminie kart debetowych Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej oraz Regulaminie otwierania 

i prowadzenia rachunków bankowych przez BS Biała Podlaska w złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych. 

………………………………..  ……………………………………….. 
miejscowość i data  podpis Posiadacza rachunku 

Wypełnia jednostka Banku 

Data przyjęcia wniosku:   -   -     
 

  
………………………………………….. 

 stempel dzienny i podpis pracownika przyjmującego wniosek 
Decyzja banku (wypełnić w przypadku odmowy wydania karty): 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

………………………… ……………………………………………………………… 
miejscowość i data podpis i pieczątka imienna upoważnionego pracownika 

 


