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OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I STOSOWANIA REGULAMINÓW POZYSKANE W DRODZE REALIZACJI
EWNIOSKU: DODANIE UŻYTKOWNIKA Z UPRAWNIENIAMI DO PODGLĄDU
UWAGA: pola zaznaczone kolorem zółtym wypełnia klient
CIF Firmy (wypełnia Bank)
CIF użytkownika (wypełnia Bank)
§1
1. Oświadczam, że otrzymałem/łam Politykę przetwarzania danych osobowych.
2. Wyrażam zgodę na aktualizację posiadanych przez Bank danych w zakresie określonym tym oświadczeniem. Jednocześnie zobowiązuję
się do aktualizacji moich danych przetwarzanych przez Bank w zakresie innych produktów/usług posiadanych przeze mnie w Banku, zgodnie
z zasadami zawartymi w umowach i regulaminach tych produktów/usług.
§2
1. Oświadczam, że w celu korzystania z uprawnień nadanych mi na podstawie umów o korzystanie z produktów/usług udostępnionych przez
Santander Bank Polska S.A. (zwanym dalej Bankiem), a zawartych pomiędzy Bankiem a ww. Firmą oraz innymi firmami - które nadały lub
nadadzą mi stosowne uprawnienia w zakresie dotyczącym z korzystania tych produktów/usług przez te firmy - , Firma i/lub firmy udostępniły
mi zapoznanie się z postanowieniami regulaminów, zasad i warunków uzyskania i używania certyfikatu zawartego na karcie procesorowej
oraz innych dokumentów zawierających zasady korzystania z usług/produktów, których ww. umowy dotyczą.
2. Oświadczam że w celu korzystania z uprawnień nadanych mi przez Firmę w przyszłości, na podstawie umów, o których mowa w § 2 pkt
1., zapoznam się z postanowieniami regulaminów, zasad oraz innych dokumentów zawierających zasady korzystania z usług/produktów,
których ww. umowy dotyczą, które są udostępniane mi przez Firmę w sposób określony przez Bank.

§3
W przypadku powstania i zgłoszenia szkody, w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia nieuczciwego wykorzystania kart płatniczych
wydawanych przez Santander Bank Polska S.A. jako Użytkownik kart płatniczych upoważniam
Tak [ ]
nie [ ]
Bank do przekazania Towarzystwu Ubezpieczeń wskazanemu w ww. Warunkach ubezpieczenia, danych osobowych wskazanych w
niniejszym oświadczeniu i danych objętych tajemnicą bankową takich jak data i wysokość nieuprawnionej transakcji w celu rozpatrzenia
roszczenia.
§4
Imię i nazwisko

Status dewizowy

Rezydent

Rodzaj dokumentu tożsamości
Data wydania dokumentu
tożsamości
Numer ewidencyjny PESEL:
Kraj urodzenia

Dowód osobisty

Seria i numer:
Data ważności dokumentu
tożsamości
Data urodzenia:
Obywatelstwo

Adres zamieszkania:
Kraj
Miasto

Kod pocztowy

Ulica, numer domu i
mieszkania
Dane kontaktowe*:
Telefon komórkowy /
alternatywny

Adres e-mail

Data i podpis
*Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów wskazanych w Polityce przetwarzania danych osobowych
§5
1. Do korzystania z usługi bankowości elektronicznej iBiznes24 w Banku (zwanej dalej usługa iBiznes24) zostanie przekazany numer NIK
(Numer Identyfikacyjny Klienta) bezpośrednio użytkownikowi podczas telefonicznej lub mailowej weryfikacji przez Bank użytkownika w
procesie aktywacji usługi iBiznes24. Numer NIK służy użytkownikowi usługi iBiznes24, do identyfikacji podczas korzystania z usługi
iBiznes24.
2. Hasło umożliwiające wyłączny dostęp do usługi iBiznes24 zostanie przekazane SMSem na numer wskazany w Oświadczeniu
bezpośrednio użytkownikowi
3. Jako użytkownik usługi iBiznes24 oświadczam, że w ramach usługi iBiznes24:
będę korzystać z następujących narzędzi autoryzacji:

smsKOD

Jako użytkownik usługi iBiznes24 oświadczam, że jestem uprawniony do używania numeru telefonu komórkowego nr:
…………………………..
a Bank jest upoważniony do przesyłania na ten numer wiadomość z numerem PIN do pierwszego logowania do iBiznes24, smsKodów
służących do autoryzacji zmian w słownikach kontrahentów oraz identyfikacji użytkownika w ramach usługi iBiznes24.

Zgoda na kontakt telefoniczny w celu marketingowym
Wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny Banku (w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących) w celach marketingowych z
ofertą dotyczącą produktów firmowych.
TAK [

]

NIE [

]

Zgoda na kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym
Wyrażenie zgody na kontakt Banku drogą elektroniczną (w tym email, SMS, system bankowości elektronicznej iBiznes24) w celach
marketingowych z ofertą dotyczącą produktów firmowych.
TAK [

]

NIE [

]

4. Bank potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Oświadczenia w bezpośredniej rozmowie z nowym użytkownikiem.
Data i czas rozmowy potwierdzającej zapoznanie się Użytkownika z trescią
Oświadczenia (Wypełnia Bank):
Pracownik Banku potwierdzający treśc Oświadczenia
(Wypełnia Bank):

