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………………………………………. 
(dane Kasy Unii Lubelskiej)                                                     

 
WNIOSEK  

O OTWARCIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO  

INDYWIDUALNEGO KONTA SPÓŁDZIELCZEGO  

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

…………………………………………………. 
(numer PESEL) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania lub adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) 

 

Składam wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego Indywidualnego Konta Spółdzielczego 

(IKS) w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie 

 
 Oświadczam, iż legalnie przebywam na terytorium państwa członkowskiego* 

 Oświadczam, iż żaden dostawca usług płatniczych w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej nie prowadzi dla mnie rachunku płatniczego w walucie polskiej. 

 Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) zostałem poinformowany o tym że: 

1. Administratorem moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej deklaracji Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo - Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie (dalej jako Kasa).  

2. Kasa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kasaul.pl oraz 

listownie na adres Administratora; 

3. Kasa będzie przetwarzała moje dane osobowe w celu: 

1) rozpatrzenia wniosku o członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej im. Unii Lubelskiej  

w Lublinie oraz realizacji zadań statutowych w razie przyjęcia w poczet członków; 

2) zawarcia umowy rachunku płatniczego i innych umów o usługi przewidziane w Statucie Kasy, oraz ich 

wykonywania - o ile wyrazi Pani/Pan taką wolę w trakcie trwania członkostwa; 

3) realizowania obowiązku prawnego wobec organów nadzorczych; 

4) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie e-mail, nr telefonu, w celu bieżącego kontaktu 

oraz informowania o informacji handlowych, związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i 

oferowanych produktów przez Kasę oraz podmioty, z którymi Kasa zawarła umowy powierzenia przetwarzania. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę; 

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w celu podjęcia działań na Pana/Pani  żądanie przed zawarciem umowy i wykonania 

umowy; 

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności 

wynikających z: 

4) ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 

5) ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, 

6) ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, 

7) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej działalności, w celu 

prowadzenia marketingu własnych usług oraz podmiotów powiązanych z nami osobowo, kapitałowo lub systemowo 

oraz w szczególnych przypadkach do ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami  

(prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami 

podnoszonymi w postępowaniu sądowym). 

5. O tym jak długo Kasa będzie przetwarzać moje dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że 

moje dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres trwania członkostwa w SKOK, a po jego ustaniu – do czasu 

upływu terminu przedawnienia moich  potencjalnych roszczeń oraz przez okres wskazany w przepisach prawa. 



6. Posiadam:  

a. prawo dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;  

b. prawo do sprostowania moich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;  

c. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 

2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;  

d. prawo do przenoszenia danych, zgodnie art. 20 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków,  

o których mowa w art. 20 Rozporządzenia 2016/679 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679; wobec przetwarzania moich danych na 

potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego moją szczególną sytuacją; 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że 

dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;  

g. prawo do usunięcia danych osobowych, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę. 

Jednocześnie zostałem poinformowany, że nie przysługuje mi: prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do 

przenoszenia danych osobowych oraz  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim 

podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679. 

7. Podanie moich danych osobowych we wniosku jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować 

negatywnym rozpatrzeniem wniosku o członkostwo w Kasie oraz wniosku o otwarcie Podstawowego rachunku 

płatniczego IKS, natomiast brak danych udostępnianych na podstawie zgody będzie uniemożliwiał kontakt ze mną za 

pośrednictwem wybranych kanałów. 

8. Moje dane osobowe mogą zostać udostępniane upoważnionym organom na podstawie przepisów prawa. 

9. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Kasą w zakresie 

wsparcia przy realizacji zadań Kasy z którymi Kasa zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych tj. 

podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe  

i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. 

10. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również w odniesieniu do moich danych osobowych, 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 

 

…………………………………………                                                      …………………………………… 
                      /miejscowość i data/                                                                                                           Podpis Wnioskodawcy 

 

 

 
* Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

 

 

 

 
 


