Karta Danych Osobowych
L wprowadzenie danych L zmiana danych bez zmiany wzoru podpisu L zmiana danych ze zmianą wzoru podpisu
…………………… , dnia …………………… r. godzina ….. : …
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Data i miejsce urodzenia

Numer PESEL

Główny dokument tożsamości
(Rodzaj, seria, numer, data
ważności)

Adres zamieszkania

Imię ojca

Imię matki

Nazwisko panieńskie matki

Obywatelstwo

Adres korespondencyjny

Numer telefonu komórkowego

(w przypadku wskazania adresu oddziału
jako korespondencyjnego, korespondencja
będzie kierowana na aktualnie pozostawiony
w Banku adres zamieszkania)

Adres e-mail

Numer telefonu

Drugi dokument tożsamości

Numer NIP

Status rezydencji podatkowej

Kraj wydania NIP

Wyciągi:

 dostarczane na adres email
 udostępnione w systemie bankowości internetowej
 dostarczane na adres korespondencyjny

Wersja językowa korespondencji

 język polski
 język angielski

Oświadczam, że przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. (dotyczy nierezydentów)
Upoważniam / nie upoważniam Banku do przekazywania, w trybie określonym w art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe , informacji objętych tajemnicą bankową (tj. dotyczących umowy z Bankiem) w tym danych osobowych podmiotom wchodzących w
skład grupy kapitałowej, do której należy Bank tj. do: BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu oraz do następujących podmiotów z siedzibą w
Warszawie: BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Cardif Polska S.A., Cardif Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce, Cardif Services Sp z o.o. Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., BNP
Paribas Group Service Center S.A.; BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.; BNP Paribas Lease Group Sp. z o. o., BNP Paribas Securities
Services S.K.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o.; BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych przez Bank w celu przekazywania informacji dotyczących ofert lub
promocji produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Bank, zarówno w okresie obowiązywania
umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Szczegółowy wykaz danych dotyczących tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku
(www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania informacji dotyczących ofert lub
promocji produktów oferowanych przez Bank jeżeli umowa, o której zawarcie wystąpiłam/em nie została zawarta oraz po wygaśnięciu umów
łączących mnie z Bankiem.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ww. ustawy, w tym wiadomości SMS oraz
email, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów oferowanych przez Bank oraz usług podmiotów wchodzących w skład
grupy kapitałowej, do której należy Bank. Szczegółowy wykaz danych dotyczących tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku
(www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na przedstawianie przez Bank
drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Bank.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bank i BIK S.A. zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo bankowe, dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z
Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty i Elektronicznych Kanałów Dostępu w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia jej wygaśnięcia Zgoda może być odwołana w każdym czasie, przy czym odwołanie
zgody może nastąpić w Banku jak i w BIK. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Składam / Wycofuję sprzeciw w trybie z art. 21 ust. 1 RODO na przetwarzanie danych osobowych oparte o art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO,
w tym profilowanie.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211
Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593
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KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Bank informuje, iż:
1.

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych administratorem
Pana/Pani danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2;

2.

Bank przetwarza Pana/Pani dane osobowe w szczególności w następujących celach:



wykonania umowy zawartej z Panem/Panią lub podjęcia pewnych kroków na Pana/Pani prośbę przed zawarciem umowy,



spełnienia spoczywających na Banku różnego rodzaju wymogów prawnych i regulacyjnych,



zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów Banku w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem, personalizacji oferty i marketingu
usług własnych;

3.

w związku z przetwarzaniem przez Bank Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem;

4.

przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych;

5.

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email:
iodo@bnpparibas.pl lub na adres siedziby Banku;

więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Bank można znaleźć na stronie www
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.
Potwierdzam, że informacje podane w niniejszej Karcie Danych Osobowych są prawdziwe.

Wzór podpisu osoby, której dotyczą dane / Podpis osoby, której dotyczą dane

Podpisy zostały złożone w mojej obecności:

Podpis Pełnomocnika /Przedstawiciela ustawowego

Pieczątka imienna oraz podpis pracownika/przedstawiciela Banku

Data złożenia podpisu
Dyspozycję przyjęto dnia

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211
Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości
wpłacony wpłacony | www.bnpparibas.pl
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