
  

   Karta identyfikacyjna osoby fizycznej 

 

IMIONA i NAZWISKO:  ...........................................................................................................................................................  

ADRES ZAMIESZKANIA 

MIEJSCOWOŚĆ:  .................................................  ULICA i NR :  .................................................................................  

KOD POCZTOWY:  .................................................  POCZTA:  .................................................................................  

GMINA:  .................................................  POWIAT:  ............................................  KRAJ:  ............  

 

IMIĘ OJCA:  ............................................  NAZWISKO RODOWE:  .................................................  

IMIĘ MATKI:  ...........................................  NAZWISKO RODOWE MATKI:  .................................................  

DATA I MIEJSCE KRAJ URODZENIA:  .........................................................................................................................  

 

RODZAJ DOKUMENTU 

TOŻSAMOŚCI:  .................................................  
SERIA I NR DOKUMENTU:  ................................................  

ORGAN WYDAJĄCY  

DOKUMENT:  .................................................  
DATA WYDANIA / 

WAŻNOŚCI: 
 ................................................  

PESEL lub data urodzenia w przypadku jego braku  ................................................. ADRES E-MAIL:  .................................................  

TELEFON /TEL KOM:  .................................................  
 

DANE ZAWODOWE DANE DOTYCZĄCE 
WSPÓŁPRACY Z BANKIEM 

ŹRÓDŁA WPŁYWÓW NA RACHUNEK DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI 

□ pracownik-sektor prywatny 
□ urzędnik państwowy 
□ rolnik 
□ rencista/emeryt 
□ student 
□ właściciel podmiotu  

branża PKD:   ………….. 
□ bezrobotny 
□ inny 

□ rachunek ror/bieżący, 
□ rachunek walutowy, 
□ lokata, 
□ kredyt, kredyt w rachunku 
□ bankowość elektroniczna, 
□ przelewy międzynarodowe, 
□ transakcje czekowe, 
□ karty płatnicze, 
□ obrót gotówkowy 

□ wynagrodzenie 
□ emerytura/renta 
□ wpływy z inwestycji 
□ działalność rolnicza / gospodarcza* 
□ zasiłki / alimenty* 
□ oszczędności 
□ przelewy z rach. własnych w innych 

bankach 
□ inne  

□ Polska 
□ Niemcy 
□ Czechy 
□ Słowacja 
□ Rosja 

□ Francja 
□ Chiny 
□ USA  
□ Wielka Brytania 
□ inne ……………… 

CEL NAWIĄZANIA STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH 

□ jednorazowy transfer środków, 
□ jednorazowa transakcja okazjonalna, 
□ rozpoczęcie stosunków gospodarczych, 
□ kontynuacja stosunków gospodarczych 

Deklarowane średniomiesięczne wpływy na rachunek …………………….… 

Posiadacz rachunku oświadcza: 
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 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 (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, 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 na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów własnych Banku oraz dobrowolnie wyraża 
zgodę 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: ……………………..………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych  TAK   NIE 

Zgoda na marketing elektroniczny (email i komunikaty w IB)  TAK   NIE 

Zgoda na marketing za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefon i SMS)  TAK   NIE 

Zgoda na wysyłkę wiadomością email zmian regulaminowych (email – nośnik trwały)  TAK   NIE 

4. 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 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. 

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych 
niezgodnych ze stanem faktycznym, że JESTEM / NIE JESTEM OSOBĄ ZAJMUJĄCĄ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE** 

....................………………………………… 
Data i podpis Klienta 

 

Wypełnia pracownik banku: 
Ocena ryzyka z :systemu Novum Bank Enterprise NOE: 

 Wypełnia pracownik jednostki/komórki organizacyjnej Banku, który nie ucze-
stniczył w procesie kompletowania dokumentacji klienta i otwierania rachunku 

 
…………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………….…. 

data i podpis pracownika    data i podpis pracownika weryfikującego poprawność 
 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
data i podpis członka zarządu Banku nadzorującego ZPDiOK lub osoba przez niego upoważniona ( dot. PEP) 

 

*) niepotrzebne skreślić   **) os .fizyczna zajmująca znaczące stanowisko lub pełniąca funkcję publiczną lub członek jej rodziny  

 


