Карта персональних даних
L введення даних L зміна даних без зміни зразка підпису L зміна даних зі зміною зразка підпису
........................, дата........................ .р. година ….. : …
Ім'я

Друге ім'я

Прізвище

Прізвище при народженні

Дата та місце народження

Номер PESEL

Основний документ, що
посвідчує особу (тип, серія,
номер, термін дії)

Адреса проживання

Ім’я батька

Ім’я матері

Дівоче прізвище матері

Громадянство

Адреса для кореспонденції

Номер мобільного телефону

(якщо адреса відділення вказана як
адреса
для
кореспонденції,
кореспонденція буде направлена за
поточною адресою проживання, яка
вказана в Банку)

Адреса e-mail

Номер телефону

Другий документ, що посвідчує
особу

Номер NIP

Статус податкового резидентства

Країна видачі NIP

Виписки:

 доставляються на адресу електронної пошти
 надані в системі інтернет-банкінгу
 доставляються на адресу для кореспонденції

Мовна версія кореспонденції

 польська мова
 англійська мова

Я заявляю, що я перебуваю на території Республіки Польща понад 183 дні протягом податкового року. (стосується нерезидентів)
Я надаю право / не надаю права Банку для переказу в порядку, встановленому ст. 104 абз. 3 Закону "Про банківське право" від
29 серпня 1997 року, відомостей, на які поширюється банківська таємниця (тобто, що стосуються договору з Банком), включаючи
персональні дані, для суб'єктів, що належать до групи компаній, до якої належить Банк, тобто: BNP Paribas S.A., що розташована в
Парижі, і наступним суб'єктам з місцезнаходженням у Варшаві: BNP Paribas S.A. Відділення в Польщі, Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych BNP Paribas SA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA, Cardif Assurances Risques Divers SA Відділення в
Польщі, 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. Відділення у Польщі; BNP Paribas Real Estate Poland
Sp. z o.o.; BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
Я погоджуюся / не погоджуюся на опрацювання Банком моїх даних з метою надання інформації про пропозиції чи акції та послуги
суб'єктів, що входять до Групи капіталу, до якої належить Банк, як протягом терміну дії договору, так і після його закінчення. Детальний
перелік даних щодо цієї групи можна знайти на вебсайті Банку (www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribasw-polsce) та у відділеннях Банку.
Я виражаю згоду / не виражаю згоду на опрацювання моїх персональних даних з метою передачі інформації про пропозиції та
спеціальні акції на продукти, які пропонуються Банком, якщо договір, щодо укладення якого я звернувся(-лася), не був укладений та
після припинення терміну дії договорів, які мене поєднують із Банком.
Я виражаю згоду / не виражаю згоду, відповідно до Закону «Про надання послуг електронним шляхом» від 18 липня 2002 р.,
на отримання електронним шляхом інформації, що є комерційною інформацією в розумінні вищезгаданого закону, у тому числі SMSповідомлень та електронних листів про нові продукти, послуги, спеціальні акції стосовно продуктів, які пропонує Банк, а також
послуги суб'єктів, які входять у склад фінансової групи, до якої належить Банк. Детальний перелік даних щодо цієї групи можна
знайти на вебсайті Банку (www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) та у відділеннях Банку.
Я погоджуюся / не погоджуюся, відповідно до Закону «Про телекомунікації» від 16 липня 2004 р., на отримання від Банку
телефонним шляхом інформації щодо пропозицій, а також реклами продуктів та послуг, які він пропонує.
Я погоджуюся / не погоджуюся на опрацювання Банком та компанією BIK S.A., відповідно до п. 2 ст.105a Закону «Про
банківське право» від 29 серпня 1997 р., інформації, яка стосується мене і становить банківську таємницю, після закінчення моїх
зобов’язань відповідно до Типового договору про банківські рахунки, картки та електронні канали доступу з метою оцінки
кредитоспроможності та аналізу кредитного ризику протягом періоду, що не перевищує 5 років від дня закінчення строку його дії.
Згода може бути відкликана в будь-який час, при чому згоду можна відкликати в Банку та в BIK. Скасування згоди не впливає на
законність опрацювання даних до її скасування.
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna з місцезнаходженням за адресою: вул. Каспшака, 2,
01-211 Варшава, внесений у реєстр підприємців Державного судового реєстру Районним судом
столичного міста Варшави, XIIІ Господарський відділ Державного судового реєстру за номером
KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, статутний капітал у розмірі 147 593 150 злотих сплачений
повністю | www.bnpparibas.pl

Я заперечую / відкликаю заперечення у порядку ст. 21 ч. 1 ЗРЗД проти опрацювання персональних даних на підставі ст. 6 ч. 1
пп. e або f ЗРЗД, зокрема проти профайлінгу.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Банк повідомляє, що:
1.

відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб
щодо опрацювання персональних даних та про вільне переміщення таких даних, контролером ваших персональних даних є
BNP Paribas Bank Polska S.A. («Банк») із місцезнаходженням у Варшаві (01-211), вул. Каспшака, 2;

2.

Банк опрацьовує ваші персональні дані, зокрема, для таких цілей:



виконання укладеного з вами договору або вжиття певних заходів на ваш запит до укладання договору,



виконання різноманітних правових та нормативних вимог, покладених на Банк,



задоволення законних інтересів Банку у сфері, зокрема, управління ризиками, персоналізації пропозиції та маркетингу
власних послуг;

3.

у зв’язку з опрацюванням ваших персональних даних Банком, ви маєте право на доступ, виправлення, видалення, обмеження
опрацювання, передачу та заперечення проти опрацювання персональних даних. У випадках, коли опрацювання даних
здійснюється на основі згоди, ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду; відкликання згоди не впливає на
законність опрацювання даних, яка була здійснена до її відкликання;

4.

ви маєте право поскаржитися до відповідного наглядового органу, який займається охороною персональних даних;

5.

Банк призначив інспектора з охорони даних, з яким можна зв'язатися, надіславши електронного листа на адресу
iodo@bnpparibas.pl. або на адресу головного офісу Банку.

Додаткову інформацію щодо опрацювання персональних даних Банком можна знайти на сайті www
https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.
Я підтверджую, що інформація, наведена в цій Карті персональних даних, відповідає дійсності.

Зразок підпису суб'єкта даних / Підпис суб'єкта даних

Підписи були поставлені в моїй присутності:

Підпис уповноваженого / статутного представника

Іменна печатка і підпис співробітника/представника Банку

Дата підписання L
Замовлення прийнято на

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna з місцезнаходженням за адресою: вул. Каспшака, 2, 01211 Варшава, внесений у реєстр підприємців Державного судового реєстру Районним судом
столичного міста Варшави, XIIІ Господарський відділ Державного судового реєстру за номером
KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, статутний капітал у розмірі 147 593 150 злотих сплачений
повністю | www.bnpparibas.pl
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