ING Bank Śląski S.A.

miejscowość, data

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ingbank.pl

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Ja − niżej podpisana/ny
Imię i nazwisko/Nazwa firmy

Pesel/NIP

(dalej Klient)
chcę przenieść moje dane, których administratorem jest ING Bank Śląski S.A. i otrzymać je.

Wniosek będzie zrealizowany zgodnie art.20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Moje dane
Informacje podstawowe
Imiona, nazwisko (w tym rodowe), imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo,
wykształcenie, stan cywilny i inne

Dane teleadresowe
Pełny adres zamieszkania/korespondencyjny, numer telefonu komórkowego/stacjonarnego, adres e-mail

Dokumenty identyfikacyjne

Rodzaj, numer i seria dokumentu, kraj i data jego wydania, data ważności

Identyfikatory
Typ identyfikatora urzędowego, numer identyfikatora, nazwa firmy

Dochody

Źródło, okres, typ i kwota dochodu, waluta, kategoria zawodowa, stanowisko, nazwa firmy – pracodawcy oraz jej
NIP, REGON, pełny adres, numer telefonu

Obciążenia i stałe wydatki

Osoby na utrzymaniu, opłaty miesięczne, suma limitów w koncie, suma limitów kredytowych, suma miesięcznych
zobowiązań kredytowych, numer konta w innym banku

Zdefiniowani odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy, numer rachunku

Zdefiniowane operacje techniczne

Numer rachunku obciążanego, nazwa i adres odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, waluta, kwota operacji, tytuł, cykl i dzień
płatności, data początku i końca płatności
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Informację o moich danych
odbiorę osobiście w oddziale Banku
chcę otrzymać na adres korespondencyjny

Odpowiedź proszę przesłać
w języku polskim
w języku angielskim

Akceptuję następujące zasady przekazania danych:
1.

Wniosek zostanie zrealizowany, gdy ING Bank Śląski S.A. jest administratorem danych wnioskodawcy.

2.

W sytuacji, kiedy dane Wnioskodawcy byłyby przetwarzane także w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.,
Biuro Maklerskie wyśle dodatkową informację na adres korespondencyjny Wnioskodawcy.

3.

Informacje i dane będą aktualne na dzień sporządzenia odpowiedzi na wniosek.

4.

ING Bank Śląski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przekazanych danych, rozporządzanie
tymi danymi lub ich wykorzystanie.

5.

Wniosek jest rozpatrywany od dnia ustalenia tożsamości Wnioskodawcy, ewentualnie wniesienia opłaty,
jeśli zgodnie z poniższymi zasadami jest ona pobierana. Bank realizuje wniosek w terminach określonych
Rozporządzeniem ogólnym o danych osobowych.

6.

W przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań osoby, której dane dotyczą, w szczególności
ze względu na swój ustawiczny charakter, Bank może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości uwzględniającej
koszty sporządzenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo – o ile to jest
dopuszczalne prze prawo - odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem tej osoby. Na podstawie
powyższych kryteriów Bank przyjmuje, że wniosek o przeniesienie danych wniesiony raz na 3 miesiące jest
bezpłatny, o ile dotyczy wyboru jednej opcji językowej. To oznacza, że jeśli Klient złoży kolejny wniosek w okresie
3 miesięcy lub w jednym wniosku żąda sporządzenia informacji w języku polskim i angielskim, wówczas Bank
pobierze opłatę w wysokości 35 PLN.

Podpis Pracownika Banku

Podpis Klienta
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