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Deutsche Bank

DANE POSIADACZY RACHUNKU SŁUŻĄCEGO DO SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI, NIEZWIĄZANYCH
Z KREDYTEM/POŻYCZKĄ (dotyczy rachunku prowadzonego przez Santander Bank Polska S.A.)
Prosimy o uzupełnienie danych posiadaczy docelowego rachunku do spłaty innych niż Kredytobiorca/Pożyczkobiorca (jeśli występują)

I. DANE POSIADACZY RACHUNKU NIEBEDĄCYCH KREDYTOBIORCĄ/POŻYCZKOBIORCĄ
Posiadacz 1
Imię:
Data urodzenia 1
(RRRR-MM-DD):

Nazwisko:

-

-

Typ dokumentu
tożsamości:1

PESEL:1
Seria
i nr: 1

Adres zamieszkania:
Nr budynku /Nr mieszkania:

Ulica:
Kod:

Miejscowość:

Kraj:

Posiadacz 2
Imię:
Data urodzenia 1
(RRRR-MM-DD):

Nazwisko:

-

-

Rodzaj dokumentu
tożsamości: 1

PESEL:1
Seria
i nr:1

Adres zamieszkania:
Nr budynku /Nr mieszkania:

Ulica:
Kod:

Miejscowość:

Kraj:

II. INFORMACJE I OŚWIADCZENIA
Oświadczenia Banku:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa („Bank”).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do złożenia wniosku o obciążenie rachunku Kredytobiorcy w celu spłaty raty Kredytu.
3. Bank przetwarza dane osobowe wyłącznie dla realizacji ściśle określonych celów wymienionych w punkcie 2.
4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Bank można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Banku korespondencyjnie pod adresem:
ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków (z dopiskiem IOD) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail db.IODO@db.com. Możliwe jest także zgłoszenie sprawy
telefonicznie za pomocą infolinii Banku.
Oświadczenia i zobowiązania Kredytobiorcy:
Oświadczam, że otrzymałem / otrzymałam broszurę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych przez Bank stanowiącą realizację obowiązku nałożonego na
Bank na mocy artykułów 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i zobowiązuję się do przekazania i udostępnienia jej osobom fizycznym, których dane
osobowe zostały przekazane przeze mnie do Banku (dotyczy to w szczególności danych osobowych współposiadaczy nowego rachunku do spłaty Kredytu).

1

W przypadku braku numeru PESEL należy uzupełnić dane: „Data urodzenia”, „Typ dokumentu tożsamości”, „Seria i nr”.
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Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie pełną i aktualną wersję ww. broszury (zawierającą szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Bank danych
osobowych, w tym informacje o: celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, okresach, przez jakie Bank przetwarza dane, kategoriach odbiorców danych
oraz prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych) można odnaleźć na stronie internetowej www.db.com/Poland.
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III. PODPISY KREDYTOBIORCÓW/POŻYCZKOBIORCÓW
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