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Wniosek   

Realizacja praw klienta (osoby, której dane dotyczą) zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu  

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych.   

Proszę o realizację wniosku w zakresie przetwarzania moich danych osobowych w Banku 

Spółdzielczym w Nasielsku.  

Informacja o kliencie (osobie, której dane dotyczą)  

A. Dane osoby wnioskującej do identyfikacji w zbiorach Administratora Danych:  

Imię/imiona ………………………………………………………………………… 

Nazwisko ……………………..…………………………………………………….  

Numer ewidencyjny PESEL ……………………………………………………….  

Dokument tożsamości:   dowód osobisty   paszport   karta stałego pobytu  

Seria Numer   …..………………………………………………………….  

 Nr domu  ………………………………………………………………  

 Nr lokalu  ………………………………………………………………  

Miejscowość  ………………………………………………………………  

Kod pocztowy………………………………………………………………  

 Kraj    ………………………………………………………………  

Nr telefonu/ E-mail    ………………………………………………………  

  

B. Rodzaj wnioskowanej informacji: (należy zaznaczyć właściwe kwadraty)  

1.  prawo do informacji (obowiązek informacyjny)   

2.  cofnięcie zgody na cele marketingowe  

3.  sprostowanie danych; proszę o podanie rodzaju danych osobowych 

podlegających sprostowaniu lub uzupełnieniu oraz przedstawienie dokumentów 

potwierdzających żądanie lub złożenie dodatkowego oświadczenia:  

………………………………………………………………………………………  

4.  ograniczenie przetwarzania; proszę o uzasadnienie ograniczenia sprzeciwu:  

………………………………………………………………………………………  

5.  sprzeciw; proszę o podanie wobec jakiego celu przetwarzania klient wnosi 

sprzeciw i podanie przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją:  

………………………………………………………………………………………  



6.  prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie  na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowanie  

7.   kopia danych osobowych klienta podlegających przetwarzaniu przez Bank  

8.  usunięcie danych  

9.  przeniesienie danych; proszę o podanie danych teleadresowych nowego 

administratora danych:   

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

Uwaga: W celu realizacji prawa do przeniesienia danych niezbędne jest złożenie 

przez klienta „Oświadczenia klienta o wyrażeniu zgody na przeniesienie danych do 

innego administratora”.   

Informacje dodatkowe o kliencie (należy zaznaczyć właściwe kwadraty):  

1.  posiadacz rachunku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku, współposiadacz rachunku, 

użytkownik systemu bankowości elektronicznej, użytkownik karty bankomatowej, 

posiadacz jakiegokolwiek produktu bankowego lub wnioskujący o posiadanie 

jakiegokolwiek produktu bankowego  

2.   pracownik / były pracownik Banku Spółdzielczego w Nasielsku,  

3.  osoba związana kiedykolwiek z Bankiem Spółdzielczym w Nasielsku umową 

cywilnoprawną: umowa zlecenie, umowa o dzieło  

4.  osoba nieposiadająca rachunku bankowego, np.  zapisobiorca (osoba upoważniona do 

rachunku na wypadek śmierci), spadkobierca  

5.  osoba będąca ubezpieczonym / ubezpieczającym / uprawnionym / uposażonym w umowie 

ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Nasielsku z zakładem 

ubezpieczeń z nim współpracującym. (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały 

powierzone do przetwarzania Bankowi Spółdzielczemu w Nasielsku przez zakład 

ubezpieczeń będący ich administratorem).  

                                                                                                                                                                

Wnioskowany sposób odbioru: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)  

1.   Osobiście w siedzibie Administratora Danych.  

2.   Pocztą elektroniczną na adres nasielsk@bsnasielsk.sgb.pl  

3.   Listownie na adres podany powyżej  

………………………………………………………………………………………………...  

  

Miejscowość, data i podpis  Klienta:  ………………………………………………………………. 

    

Podpis i pieczątka pracownika Banku:  ………… 

mailto:nasielsk@bsnasielsk.sgb.pl

