
 
Załącznik nr 1 do Umowy nr ……./……… z dnia ………………. 

 
 

Dane kontaktowe Klienta do Umowy nr .................. z dnia ……………….. 
zawartej pomiędzy: 

 
 
zawartej pomiędzy: Małopolskim Bankiem Spółdzielczym oraz …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                     (nazwa Klienta) 
 
 
1. Lista Osób Upoważnionych przez Klienta do zawierania z Bankiem Transakcji Skarbowych na warunkach określonych w Regulaminie ogólnych warunków współpracy na rynku finansowym i Regulaminie Produktu 

Skarbowego wymiana walutowa -FX Spot i FX Order: 
1) telefonicznie;  
2) w systemie DealingBPS. 
 

Imię* Nazwisko* Data urodzenia* PESEL* Obywatelstwo* Państwo urodzenia* 
Seria i numer dokumentu 

tożsamości* Numer telefonu* Adres e-mail* 

 
 
 

      
Kom.  
 
St.  

 

 
 
 

      
Kom.  
 
St. 

 

 
 
 

      
Kom.  
 
St. 

 

 
2. Wszelkie informacje i dokumenty, w tym oświadczenia woli i wiedzy, związane z zawieraniem Transakcji Skarbowych na podstawie Umowy będą przekazywane do Klienta na następujące numery telefonów                   

i adresy: 
1) na numery telefonów: /dane wymagane/:………………………………………………………………………………………………………..……. 

 
2) na adres /dane wymagane/:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3) na adres e-mail /dane wymagane/:…………………………………………………………………….…………………………………………………. 

 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) Bank informuje, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka (zwanym dalej Administratorem); 
2) Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskim Banku Spółdzielczym jest: Marek Waligóra dostępny pod adresem iod@mbsw.pl pod numerem telefonu 12 278-14-66 lub pisemnie pod adresem 

naszej siedziby wskazany w pkt 1; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Transakcji Skarbowych; 
4) Bank będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: LEI, nazwa i adres, NIP, REGON, KRS, numery rachunków prowadzonych w Banku oraz numery rachunków inwestycyjnych 

Klienta poza Bankiem, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, PESEL, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, obywatelstwo, państwo urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego 
tożsamość przedstawiciela firmy;   

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym pozyskano dane; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego/ Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość 
świadczenia usługi przez Bank; 

10) źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest Umowa Transakcji Skarbowych; 
11) przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank; 
12)  więcej informacji na temat Pani/Pana praw wynikających z RODO znajduje się na stronie internetowej Banku: www.mbsw.pl.  

 
 

4. Klient ustanawia następujące hasło do telefonicznego zawierania Transakcji Skarbowych na podstawie Umowy z Bankiem: 
 

          

 
5. Dostęp do hasła ze strony Klienta mogą mieć wyłącznie Osoby Upoważnione określone w niniejszym Załączniku do Umowy. 
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za redystrybucję hasła. 
7. Klient ma prawo zablokowania istniejącego hasła. 
8. W przypadku zablokowania hasła, Klient ustanawia nowe hasło, poprzez złożenie w Banku nowego Załącznika. 
9. Niniejszy załącznik jest integralną częścią Umowy. 

 
 

 *Niniejszym zobowiązuję się do przekazania osobie/osobom wskazanej/wskazanym w pkt. 1 informacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych zawartych w pkt. 3.  
 

 

 

 

________________          _______________________________  
     data         podpis Klienta    
 

*Należy zaznaczyć pole oznaczone kwadratem celem potwierdzenia zobowiązania, o którym mowa w niniejszej treści. 

 
 
Adnotacje Banku: 
 

 *Wprowadzono do Systemu DealingBPS. 
 

 

________________          _______________________________  
     data         podpis pracownika    
 

*zaznaczyć x 


