Załącznik nr 1 do „Regulamin zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów
indywidualnych”

Stała dyspozycja negocjowania kursów walut

DANE POSIADACZA RACHUNKU (OSOBA UPRAWNIONA)
IMIĘ I NAZWISKO:
PESEL:
HASŁO IDENTYFIKACYJNE (do zawierania Transakcji):
Numer rachunku płatniczego (oszczędnościowo – rozliczeniowego) Osoby Uprawnionej prowadzonego przez Bank w PLN:

1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadanie im w „Regulaminie
zawierania Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej dla Klientów indywidualnych” (Regulamin).
2. Bank udostępnia na warunkach określonych w Regulaminie możliwość negocjowania preferencyjnego kursu walutowego dla
realizacji Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej.
3. Posiadacz Rachunku oświadcza, iż:
1) zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie,
2) zobowiązuje się do ochrony ustalonego Hasła,
3) akceptuje, iż zawarcie Transakcji następuje na warunkach określonych w Regulaminie,
4) wyraża zgodę na dostarczenie komunikatu o rozpoczęciu świadczenia usługi zawierania i rozliczania Transakcji
Natychmiastowej Wymiany Walutowej na adres e-mail,
5) wyraża zgodę na dostarczanie Potwierdzenia Transakcji oraz innych komunikatów związanych z doręczeniem lub korektą
Potwierdzenia Transakcji drogą elektroniczną na adres e-mail po zawarciu Transakcji.
4. Posiadacz Rachunku nieodwołalnie udziela pełnomocnictwa i upoważnia Bank do:
1) zablokowania uzgodnionej kwoty Transakcji na jego rachunku rozliczeniowym do czasu prawidłowego rozliczenia Transakcji
Natychmiastowej Wymiany Walutowej,
2) obciążania jego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w celu realizacji zobowiązań Posiadacza rachunku z tytułu
zawartych Transakcji, w szczególności w celu dokonania Rozliczenia Transakcji lub zapłaty kwoty zamknięcia.
5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż:
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.: 801-800-188, Bankowość Internetową i Mobilną, 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) moje dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu:
a) podjęcia działań związanych z rozpatrzeniem wniosku oraz realizacją dyspozycji w czasie jej obowiązywania,
b) wykonywania czynności bankowych w oparciu o przepisy ustawy Prawo bankowe przez okres obowiązywania umowy,
c) archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych
przepisów,
d) 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, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Banku,
e) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w
oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), płaceniem podatków (w oparciu
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o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych) przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,
f) podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, do momentu
przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku.
3) Bank może przekazywać moje 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 bazą Bankowy Rejestr, a także innym podmiotom w oparciu o moją 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) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz:
a) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b)przenoszenia danych, tj. do otrzymania moich danych osobowych lub ich przesłania do wskazanego administratora w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego 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;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) w zakresie w jakim przetwarzanie moich danych osobowych następuje w celu realizacji stałej dyspozycji negocjowania
kursów walut oraz realizacji Transakcji ich podanie jest warunkiem ich realizacji.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Posiadacza Rachunku zobowiązań wynikających z zawartej
Transakcji Bank ma prawo zaliczyć zablokowaną kwotę wraz z odsetkami na poczet spłaty wymagalnych wierzytelności Banku i
dokonać potrącenia, bez składania odrębnego oświadczenia, tej kwoty z takimi wierzytelnościami Banku.

Data:

PODPIS KLIENTA

Tożsamość osoby, która podpisała dyspozycję sprawdzono z
okazanym dokumentem tożsamości oraz wzorem podpisu
złożonym w Banku. *
Stwierdzam własnoręczność podpisów złożonych w mojej
obecności.*
podpis osoby uprawnionej reprezentującej Bank*

* - ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli stała dyspozycja składana jest w oddziale Banku.
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