DYSPOZYCJA USTANOWIENIA PEŁNOMOCNIKA
(DOTYCZY KLIENTA INDYWIDUALNEGO)

DANE POSIADACZA RACHUNKU
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karta pobytu
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ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA

Udzielam pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do:
wszystkich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz oszczędnościowych, prowadzonych w Banku,
wskazanych/ego poniżej rachunków/u płatniczych/ego:

Rachunku o numerze: ……………………………………………………………………………………………………. prowadzonym w walucie ……………….
Rachunku o numerze: ……………………………………………………………………………………………………. prowadzonym w walucie ……………….
Rachunku o numerze: ……………………………………………………………………………………………………. prowadzonym w walucie ……………….
Rachunku o numerze: ……………………………………………………………………………………………………. prowadzonym w walucie ……………….

w zakresie wykonywania w moim imieniu następujących czynności:

a)

b)

w Oddziałach Banku:

dysponowania Rachunkiem/-ami Płatniczym/-i w tym składania Zleceń Płatniczych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,

zawierania, zmiany i rozwiązywania w moim imieniu i na moją rzecz umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

za pośrednictwem EKD (Bankowość Internetowa, Mobilna i Serwis Telefoniczny):

dysponowania Rachunkiem /-ami Płatniczym/-i oraz zawierania, zmiany i rozwiązywania w moim imieniu i na moją rzecz.
DODATKOWE PRODUKTY DLA PEŁNOMOCNIKA

Wnoszę o wydanie Pełnomocnikowi następującej karty płatniczej / kart płatniczych w celu dokonywania Operacji na Rachunku/-ach
Płatniczym/-ych przy jej użyciu:
Karta płatnicza VISA do Rachunku:
w PLN
w EUR
w USD
w GBP

Oświadczenia posiadacza rachunku
Przyjmuję do wiadomości, iż na adres email Pełnomocnika zostanie wysłany przez Bank LOGIN do EKD (Bankowości Internetowej, Mobilnej oraz
Serwisu Telefonicznego).

Data i miejscowość

1)

2)

Klauzula informacyjna

Podpis Posiadacza Rachunku

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, 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.

Dane osobowe zebrane w wyniku udzielenia niniejszego pełnomocnictwa do rachunku/-ów będą przetwarzane przez Bank w celu:

a)

podjęcia działań związanych z rozpatrzeniem dyspozycji ustanowienia Pełnomocnika do rachunku bankowego oraz wykonaniem
pełnomocnictwa do czasu jego wygaśnięcia lub odwołania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku,

b)

wykonywania czynności bankowych w oparciu o przepisy ustawy Prawo bankowe oraz w oparciu o regulacje takich instytucji, jak:

c)

archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości, w okresie wynikającym z tych przepisów,

d)

Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Finansowego przez okres obowiązywania Umowy
rachunku, do którego udzielono pełnomocnictwa,

wypełnienia obowiązków prawnych

związanych

z przeciwdziałaniem

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

w szczególności związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację klienta
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e)

f)

i weryfikację jego tożsamości (w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dalej: Ustawa
AML

płacenia podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem 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,

rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank w oparciu o przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez

podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i ustawy o usługach płatniczych, przez okres wynikający z przepisów
wskazanych aktów prawnych,

wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
g)

4)

roszczeń

powstałych

w

związku

z

wykonywaniem

czynności

bankowych

z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń,

oraz

innych

wynikających

h)

podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i

j)

związanym z organizacją i usprawnianiem funkcjonowania Banku, zapewnieniem i podnoszeniem standardów bezpieczeństwa, w okresie

i)

3)

dochodzenia

k)

kredytów, do momentu przedawnienia roszczeń,

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,

5 lat od zakończenia umowy,

prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Banku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku, w okresie

Bank może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym art. 104 - 106d

ustawy Prawo bankowe oraz 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, pośrednicy finansowi, przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z Bankiem i na jego zlecenie.

Dane Pełnomocnika Bank może przekazywać odbiorcom

w

krajach

poza EOG–w tzw.

państwach

trzecich,

w

tym

USA –

w następujących sytuacjach: jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania pełnomocnictwa np. realizacji przelewu, na podstawie zgody, gdy

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
5)

6)

7)

(UE), i pod warunkiem, że w państwie trzecim prawa związane z ochroną danych są egzekwowalne, i że przysługują Tobie skuteczne środki
ochrony prawne.

Dane Pełnomocnika w zakresie wynikającym z dyspozycji ustanowienia pełnomocnika (imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, dokument

tożsamości (typ dokumentu, seria, numer, data ważności i wydania), nazwisko panieńskie matki, obywatelstwo, miejscowość i kraj

urodzenia, dane teleadresowe) zostały pozyskane przez Bank bezpośrednio ode mnie lub od posiadacza rachunku, do którego udzielono
pełnomocnictwa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustanowienia pełnomocnictwa.

Pełnomocnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz prawo:

a)

b)

c)

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Aby skorzystać z praw określonych w pkt 7 należy skontaktować się z Bankiem na adresy do kontaktu podane w pkt 1.

Data i miejscowość
Podpis Pełnomocnika*
Potwierdzam, że osoby, które złożyły podpisy powyżej, zostały zweryfikowane na podstawie okazanych dokumentów tożsamości oraz ww. podpisy zostały
złożone w mojej obecności. Zweryfikowałem/łam dokumenty tożsamości w świetle UV zgodnie z obowiązującą procedurą.

Podpis i pieczęć osoby przyjmującej dyspozycję**

* w przypadku, gdy wskazany pełnomocnik jest nierezydentem, posługującym się wyłącznie
językiem innym niż język polski, należy dodatkowo przyjąć potwierdzenie, stanowiące załącznik do niniejszego wniosku.
**Dotyczy dyspozycji składanej w Oddziale/Placówce Partnerskiej Banku
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