
Załącznik nr 3 

BANK SPÓŁDZIELCZYW OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 
Wniosek w sprawie korzystania z Systemu Bankowości Internetowej                           

(dla klientów korporacyjnych) 
Prosimy o czytelne wypełnienie  i zaznaczenie znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru 

 
 o korzystanie z systemu     o zmianę Użytkowników 
 o zmianę opcji dostępu    o wydanie nowych środków dostępu so systemu SBI 

 

Dane Posiadacza rachunku: 
 
Nazwa:   
 
 
Adres siedziby: 
   
  
 
Numery rachunków udostępnionych: 
 

Lp. Nr rachunku 
Maksymalna kwota           

1-go zlecenia 
płatniczego/przelewu 

Maksymalna kwota zleceń 
płatniczych/przelewów             

na 1 dzień 
1    

2    

3    

4    

5    

10    

11    

12    

13    

14    

2. Proszę o umożliwienie dostępu do systemu dla następujących Użytkowników: 

A. Administrator uprawnień 

L.p. Imię i nazwisko Identyfikator  (wypełnia Bank) Środki dostępu  do SBI 
Nr telefonu                            

w przypadku wyboru                   
mTokena lub Kodu SMS 

Proszę o wydanie 
nowej karty 

mikroprocesorowej 
A.1 

  
mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

A.2 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

 

 

 

Proszę o udostępnienie możliwości korzystania 
z systemu bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych 
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B. Upoważniam/y następujących Użytkowników do dostępu za pośrednictwem SBI do w/w rachunków - bez prawa 
akceptacji dyspozycji powodujących zmianę stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych: 

L.p. Imię i nazwisko Identyfikator  (wypełnia Bank) Środki dostępu  do SBI 
Nr telefonu                            

w przypadku wyboru                          
mTokena lub Kodu SMS 

Proszę o wydanie 
nowej karty 

mikroprocesorowej 
B.1 

  
mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

B.2 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

B.3 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

B.4 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  
 

B.5 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

B.6 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  
 

B.7 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

B.8 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  
 

B.9 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

B.10 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  
 

C. Użytkownicy uprawnieni do akceptacji dyspozycji (zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów ) 

L.p. Imię i nazwisko Identyfikator  (wypełnia Bank) Środki dostępu  do SBI 
Nr telefonu                            

w przypadku wyboru                          
mTokena lub Kodu SMS 

Proszę o wydanie 
nowej karty 

mikroprocesorowej 
C.1 

  
mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

C.2 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

C.3 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

C.4 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  
 

C.5 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

C.6 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  
 

C.7 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

C.8 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  
 

C.9 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 

  

C.10 
  

mToken 
Kod SMS                    
karta mikroprocesorowa 
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 4. Proszę o zainstalowanie/udostępnienie ……… sztuk czytników kart mikroprocesorowych w siedzibie Firmy  pod adresem : 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

5. Posiadacz rachunku oświadcza, że: 
 posiada zgodę osób wymienionych w niniejszym Wniosku na przekazanie ich danych osobowych w celu przetwarzania ich przez Bank w związku 

z realizacją Umowy, której Wniosek dotyczy; 
 poinformuje osoby wymienione w niniejszym Wniosku o przysługujących im prawach wynikających z 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)[RODO] 

 osoby wymienione w niniejszym Wniosku zostały poinformowane, że:   
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, adres:              ul. 

Wardyńskiego 15A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel.: 41 266-12-10, e-mail: poczta@bs.ostrowiec.pl      
2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (w skrócie „IOD”), z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej e-mail: iod@bs.ostrowiec.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) Zawarcia oraz wykonywania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”); 
2) Wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. c) „RODO”); 
3) Wewnętrznych celów administracyjnych Banku – prowadzenia statystyk, raportowania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); 
4) Rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”); 
5) Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). 

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:  
1) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 104 ust. 2 oraz 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego; 
2) Organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego; 
3) Podmioty określone w art. 6a Prawa bankowego (outsourcing); 
4) Instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego (Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek 

Banków Polskich z siedzibą w Warszawie); 
5) Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy. 

5.  Dane osobowe Klientów korzystających z usług przelewów międzynarodowych z wykorzystaniem kodów SWIFT mogą być udostępniane 
Organizacji Międzynarodowej Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication z siedzibą w Belgii.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3):  
1) W związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej, przez okres 

wypełnienia tych obowiązków przez Bank; 
2) W związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących 

podstawę takiego przetwarzania; 
7. Zgodnie z RODO, osoby wymienione we Wniosku mają: 

1) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 
2) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 
3) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 
5) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 
6) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”; 
7) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów „RODO”. 
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 

konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 
9. W związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy lub po jej zawarciu przetwarzanie danych może odbywać się w sposób 

zautomatyzowany, a w konsekwencji wydawane decyzje mogą mieć charakter zautomatyzowany lub związany z profilowaniem. Takie sytuacje 
mogą mieć zastosowanie gdy: 
1) Bank dokonuje oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceny takiej Bank dokonuje na podstawie danych 

zadeklarowanych w dokumentach przedstawianych przy składaniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji lub przy 
zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonanej 
oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, a w konsekwencji do odmowy zawarcia umowy; 

2) Bank zapobiega przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji 
pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim, i ich Klientów - czyli tzw. „fraudom”, w tym w 
celu budowania modeli umożliwiających identyfikację działań przestępczych. 

   Akceptujemy i potwierdzamy powyższe ustalenia  

 

 

 

 
Miejscowość i data        Pieczęć i podpisy osób działających  w imieniu  Posiadacza rachunku 
  

Potwierdzam sprawdzenie zgodności podpisów oraz tożsamości osób składających podpisy w imieniu Posiadacza rachunku 
 
                 
 
Data wpływu: 

              
                podpis i pieczęć imienna pracownika Banku   
                               przyjmującego wniosek                                                               


