Wniosek o produkty indywidualne
D
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NIE

DANE OSOBOWE
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:

PESEL:

(gdy brak PESEL)

Typ dokumentu tożsamości:

dowód osobisty

paszport

Seria i numer dokumentu tożsamości:

Data ważności dokumentu tożsamości:

Data wydania dokumentu tożsamości:

Nazwisko panieńskie matki:

Obywatelstwo:

polskie

inne:………………………….

Miejscowość urodzenia:

Kraj urodzenia:

Polska

inny:………………………….

Telefon komórkowy1):

Adres e-mail1):

Adres zamieszkania
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr lokalu:

Kraj:
Adres korespondencyjny:

taki sam adres zamieszkania

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr lokalu:

Kraj:
REZYDENCJA PODATKOWA
Rozliczam się z podatków wyłącznie w Polsce:
TAK

NIE, rozliczam się z podatków w następujących krajach:
Polska
USA, numer TIN:……………………………………………
państwo:…………..…………..….…., numer TIN:………………………/nie wydano TIN
państwo:……………………..………., numer TIN:………………………/nie wydano TIN
Powyższe oświadczenie o rezydencji podatkowej wynika z Ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz Ustawy z dnia 09.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami.
Nest Bank SA

z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy opłacony w całości 319 357 000,00 zł

NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125
www.nestbank.pl

OŚWIADCZENIA I ZGODY
1.

2.

3.

4.
5.

Zgadzam się, aby Nest Bank S.A. lub jego spółka zależna Faktoria Sp. z o.o. dostarczali mi informacje promujące usługi lub produkty banku:
za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS na podany przeze mnie numer telefonu
w rozmowie telefonicznej na podany przeze mnie numer telefonu
za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail
za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej
Zgoda ta może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie
zgody przed jej odwołaniem.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na udostępnianie mi raz w miesiącu wyciągów bankowych dotyczących posiadanych przeze mnie
Rachunków w Bankowości Internetowej i Mobilnej. Informację o dostępności wyciągu Bank będzie przekazywać za pośrednictwem wskazanego
przeze mnie adresu poczty elektronicznej. Zgoda ta może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody na dostarczanie mi przez Bank pocztą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail wszelkich
oświadczeń, informacji i dokumentów związanych z produktami Banku, o które się ubiegam lub które posiadam, w szczególności nowych lub
zmienionych regulaminów, tabel opłat i prowizji, tabel oprocentowania. Zgoda ta może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, co
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Jestem
Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub jej bliskim współpracownikiem
Oświadczam iż:
1) zapoznałem się z Klauzulą informacyjną Banku jako administratora danych osobowych,
2) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie dokumentów poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych pisemnych oświadczeń.
Wszystkie przekazane przeze mnie dane są prawdziwe i zostały przeze mnie podane dobrowolnie.
4) Bank przekazał mi, z odpowiednim wyprzedzeniem, dokument dotyczący opłat pobieranych z tytułu usług świadczonych w związku z
prowadzeniem rachunku/-ów płatniczego/-ych, w celu umożliwienia mi porównania ofert dostawców prowadzących rachunki płatnicze,
5) Bank poinformował mnie o możliwości oraz zasadach składania w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 ustawy
Prawo bankowe. Potwierdzam, iż zrozumiałem przekazane mi informacje, o których mowa powyżej.
6) otrzymałem/am, zapoznałem/am się i akceptuję Arkusz informacyjny dla deponentów, zawierający informacje o uczestnictwie w obowiązkowym
systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania. Mam świadomość, że przekazany mi Arkusz informacyjny dla deponentów
i informacje w nim zawarte są właściwe dla wszystkich Rachunków, które otwieram lub które otworzę w przyszłości w ramach Umowy ramowej.
7) niniejszy wniosek stanowi moją wolę zawarcia z Nest Bank S.A. („Bank”) umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz
świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych (Umowa Ramowa) oraz o otwarcie rachunku/ów lub udostępnienie usług
płatniczych wskazanych w niniejszym wniosku, oferowanych przez Bank na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz stanowiących jej
integralną część:
a) Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych,
b) Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych – oferta Rachunków i Kart,
c) Tabeli Oprocentowania dla Klientów indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat.
8) otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję treść dokumentacji umownej, wymienionej powyżej,
9) nie posiadam rachunku płatniczego (w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych) w złotych polskich na terenie Polski 2).

DATA

1) pola

PODPIS KLIENTA

nieobligatoryjne, w przypadku gdy Klient wnioskuje o Nest Konto PRP oraz nie wnioskuje o dostęp do EKD .
Nest Konto PRP.

2) dotyczy wyłącznie przypadku wnioskowania o
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Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
(Klauzula informacyjna Banku jako administratora danych osobowych)

1) Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Bank), z
którym można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@nestbank.pl, tel.: 22 438-41-41, Bankowość Internetową i Mobilną,
KlauJak
będziemy
przetwarzać
Twoje dane
osobowe
pisemnie na adres siedziby Banku lub
osobiście
w placówkach
Banku. Bank wyznaczył
inspektora
ochrony danych, z którym
można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail iod@nestbank.pl lub
pisemnie na adres siedziby Banku.
2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług
płatniczych dla Klientów indywidualnych (dalej: Umowa) oraz jej realizacji w okresie poprzedzającym zawarcie
Umowy oraz w czasie jej obowiązywania,
b) podjęcia dodatkowych działań przed zawarciem Umowy polegających na przetwarzaniu przez Bank wizerunku twarzy
z wykonanego przez komputer lub inne urządzenie zdjęcia specjalnymi metodami technicznymi, które umożliwiają
jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości w zestawieniu z wizerunkiem z dowodu osobistego – podstawą
prawną jest Twoja zgoda na takie przetwarzanie danych,
c) wykonywania czynności bankowych w oparciu o przepisy ustawy Prawo bankowe oraz w oparciu o regulacje takich
instytucji, jak: Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Finansowego przez
okres obowiązywania Umowy,
d) archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych
przepisów,
e) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
w szczególności związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację klienta
i weryfikację jego tożsamości (w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu dalej: Ustawa AML),
f) płacenia podatków, w tym prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych
(w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych) oraz przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), przez okres wynikający
z przepisów wskazanych aktów prawnych,
g) identyfikacji Twojego statusu rezydencji podatkowej w oparciu o ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami (CRS) oraz o ustawę o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów
prawnych,
h) marketingu bezpośredniego produktów i usług Banku co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku, o ile nie zgłosiłaś/-eś sprzeciwu w tym zakresie, a także marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem w
oparciu o Twoją zgodę do czasu jej odwołania. Komunikacja prowadzona z wykorzystaniem telefonu lub środków
komunikacji elektronicznej będzie realizowana w oparciu o udzieloną zgodę do czasu jej odwołania. W celu
przedstawienia Tobie zindywidualizowanej oferty kredytowej Bank będzie przetwarzał informacje o Twoich
zobowiązaniach w Banku lub pozyskanych przez Bank z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 02-679
Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
i) realizacji promocji lub korzystania z pakietów usług dla Umowy w oparciu o odrębne regulaminy/umowy oraz
korzystania z usług płatniczych, o których mowa w ustawie o usługach płatniczych, do których przystąpił -aś/-eś, w
okresie poprzedzającym przystąpienie oraz w czasie ich obowiązywania,
j) rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank w oparciu o przepisy ustawy o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy o usługach płatniczych, przez
okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,
k) w przypadku nie zawarcia Umowy – wykonywania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałaniem popełnianiu innych przestępstw, w tym przestępstw na szkodę banków
(art. 106d Prawa bankowego w związku z m.in. z przepisami Ustawy AML) przez 3 lat od momentu złożenia wniosku,
l) wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
i. dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz innych wynikających z
przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń,
ii. rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku polegający na rozpatrzeniu
zgłoszenia oraz obrony przed roszczeniami do momentu ich przedawnienia,
iii. podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, w tym
wyłudzeniom pożyczek i kredytów, do momentu przedawnienia roszczeń,
iv. poprawy jakości świadczonych przez Bank usług, w tym badania zadowolenia z usług, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Banku, w okresie 1 roku od zakończenia Umowy,
v. związanym z organizacją i usprawnianiem funkcjonowania Banku, zapewnieniem i podnoszeniem standardów
bezpieczeństwa, w okresie 5 lat od zakończenia Umowy,
vi. prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Banku, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Banku, w okresie 5 lat od zakończenia Umowy.
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3) Bank może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności art. 104 - 106d ustawy Prawo bankowe, w tym dane mogą być przekazywane do Związku Banków Polskich
administrującego Systemem Bankowy Rejestr, a także innym podmiotom w oparciu o Twoją zgodę. Ponadto dane te mogą
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak dostawcy usług IT i
archiwizacyjnych, pośrednicy finansowi, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje
marketingowe, podmioty odpowiedzialne za obsługę kart płatniczych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie Umowy z Bankiem i na jego zlecenie.
4) Twoje dane możemy przekazywać odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje należące do Unii
Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu i Norwegii) w tzw. państwach trzecich, w tym USA, UK w następujących sytuacjach:
jeżeli jest to niezbędne, abyśmy wykonali Umowę, którą zawarliśmy z Tobą, np. gdy realizujemy przelew, gdy uzyskamy na
to Twoją zgodę, gdy Komisja Unii Europejskiej (dalej: Komisja UE) stwierdzi, że państwo trzecie lub organizacja
międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia poprzez
zawarcie w umowie z odbiorcą danych standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję UE, i pod
warunkiem, że w państwie trzecim Państwa prawa związane z ochroną danych są egzekwowalne, i że przysługują Państwu
skuteczne środki ochrony prawne.
5) Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz prawo:
a) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenia danych, tj. do otrzymania danych osobowych lub ich przesłania do wskazanego administratora w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – dotyczy danych
przetwarzanych na podstawie zgody lub Umowy, w sposób zautomatyzowany;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w przypadku zawarcia
Umowy) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku;
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Aby skorzystać z praw określonych w pkt 5 należy skontaktować się z Bankiem na adresy do kontaktu wskazane w pkt 1.
7) W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji Umowy ich podanie
jest warunkiem zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
8) Przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów marketingowych może odbywać się z wykorzystaniem profilowania,
czyli zautomatyzowanej oceny niektórych czynników osobowych, pozwalających lepiej poznać zainteresowania i potrzeby
dotyczące usług i produktów Banku oraz odpowiednio dobrać kierowane przez Bank materiały i komunikację
marketingową. I tak, przykładowo oceny dokonywane są w oparciu o następujące czynniki: aktywność (m.in. wpływy oraz
obciążenia) z rachunków bankowych oraz innych posiadanych produktów, częstotliwość oraz zakres korzystania z usług
Banku oraz współpracujących podmiotów, poziom dochodów czy dane demograficzne.
9) Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to oceny dopuszczalności zawarcia Umowy
z Bankiem, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie zadeklarowanych przez Ciebie danych oraz informacji
pozyskanych w toku przeprowadzania oceny takich jak raporty z baz administrowanych przez Związek Banków Polskich,
w oparciu o określony zestaw reguł i algorytmów według zatwierdzonego przez Bank procesu. Konsekwencją dokonanej
oceny jest zgoda na zawarcie Umowy, odmowa zawarcia Umowy lub podjęcie przez Bank decyzji indywidualnej.
10) Bank pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, jak również może je pozyskiwać z innych źródeł (np. CEiDG, Rejestr
Dowodów Osobistych, Rejestr PESEL, BIK S.A., biura informacji gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów, Związek Banków
Polskich, inne banki). la
Dane Klienta:
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