
   
 
Bank Spółdzielczy w Brodnicy 
Oddział _________________________ 
 

Data złożenia wniosku ……………………. 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 
 
 
 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

 
 
Imię/Imiona  
 

 

Nazwisko 
 

 

PESEL/Data urodzenia*  
(*w przypadku braku nr PESEL) 

 

Nr telefonu kontaktowego 
 

 

Adres korespondencyjny (podawany w celu  realizacji obowiązku informacyjnego w przypadku odmowy otwarcia  
podstawowego rachunku płatniczego) 
Ulica/numer: 
 

Miejscowość: 

Poczta: 
 

Kod:_ _-_ _ _  Kraj: 

Adres e-mail: 

 
  USŁUGI ZWIĄZANE Z PODSTAWOWYM RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
 
 

Wnioskuję o: 
 

 

Wydanie karty debetowej  
 

 TAK   NIE 

Udostępnienie  usługi bankowości elektronicznej 
 

 TAK  NIE 

 
OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że nie posiadam w innym banku/SKOK rachunku płatniczego, który umożliwia: 

1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek; 
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w 

bankomacie lub w placówce banku/SKOK; 
3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w tym transferu środków 

pieniężnych na rachunek płatniczy w banku/SKOK lub do innego banku/SKOK: 
a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, 
b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, 
c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej 
„RODO”) Bank Spółdzielczy w Brodnicy informuje, a Klient oświadcza, że został poinformowany o 
tym, że: 
1) administratorem danych osobowych  umieszczonych w niniejszym dokumencie jest Bank 

Spółdzielczy w Brodnicy z siedzibą w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica, adres e-amil: 
bank@bsbrodnica.pl; 

2) w Banku Spółdzielczym w Brodnicy wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail: iod@bsbrodnica.pl lub pisemnie na adres Banku Spółdzielczego 
w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica (z inspektorem danych osobowych można 



   
 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);  

3) dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie: 
a)  będą przetwarzane w związku z  podjęciem przez Klienta żądania działań zmierzających do 

zawarcia umowy prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego i/lub korzystania z 
produktów/ usług powiązanych z tym rachunkiem (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit.), 

b) mogą zostać przekazane Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA w celu uzyskania przez Bank 
informacji o posiadaniu przez Klienta rachunku płatniczego u innego dostawcy, o którym mowa 
w art. 4 ust. 2 pkt) 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych ( tekst jednolity Dz. U.  2017, poz. 
2003);  

4)  przysługują mu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO, 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 
f) prawo do wniesienia do sprzeciwu wobec przetwarzania danych , na podstawie art. 21 RODO; 

5)  podanie przez niego danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do 
zawarcia umowy, a w przypadku jej zawarcia – w celu prawidłowego wykonania tej umowy.  
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie 
brak możliwości zawarcia  umowy; 

6) Bank dokonuje oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceny takiej Bank 
dokonuje na podstawie danych podanych  w niniejszym dokumencie oraz w innych dokumentach 
przedstawionych przy zawieraniu umowy. Konsekwencją dokonanej oceny może być 
automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, a w konsekwencji do odmowy zawarcia umowy; 

7) w przypadku odmowy zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego, dane osobowe będą 
przechowywane przez okres trwania zobowiązania do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego 
informacji o liczbie przypadków odmowy zawarcia umowy tj. do 31 stycznia  roku następującego po 
roku, w którym złożono niniejszy wniosek.  

 
   
  
 ……………………………………………. 
   miejscowość, data i czytelny podpis Klienta 
    
 
 
Stwierdzam tożsamość i własnoręczność podpisu Klienta 
 
       
 
      ………………………………………………………………….. 

                                                                             data,  pieczątka i podpis  pracownika Banku 
 
 
 odpowiednie zaznaczyć znakiem X     


