BANK SPÓŁDZIELCZY w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Załącznik nr 2
do Instrukcji wypełniania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej

ZGODY MARKETINGOWE (dotyczy depozytów)
WARIANT I
[stosuje się w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność
gospodarczą, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą, klientów wykonujących wolny zawód, klientów
będących wspólnikami s.c, jawnej, partnerskiej,]*
1. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie informacji handlowej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej: ______________________________.
2. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na wykorzystanie podanych we wniosku o produkt
depozytowy lub inny produkt bankowy i umowie danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy
użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o
produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
WARIANT II
[stosuje się w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą, klientów wykonujących wolny zawód, klientów będących wspólnikami
s.c, jawnej, partnerskiej oraz stosuje się do osób reprezentujących Klienta i osób uczestniczących w procesie udzielania
produktu bankowego, tzw. osób trzecich]*
Wyrażam/y zgodę na:
1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej („Bank”) w celu
reklamy produktów i usług Banku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):
2. wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji
handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu
umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne:
a) za pośrednictwem telefonu:
b)

za pośrednictwem sms:

3. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
4. przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych
produktów i świadczonych usług przez podmioty z Grupy BPS, inne niż Bank w szczególności: BPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom
Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Grzybowska 81 (podstawa art. 6. ust. 1 .lit. a RODO):
5. na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego przez podmioty
z Grupy BPS, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na
otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez ww. Podmioty, w tym
także po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
telekomunikacyjne:
za pośrednictwem telefonu:
za pośrednictwem sms:
6. na otrzymywanie od podmiotów z Grupy BPS informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

_________________________________________________
(miejscowość, data)

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

TAK
NIE

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

______________________________________________
(podpis osoby wypełniającej formularz)

* niepotrzebne skreślić
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