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Miejsce na kod Banku 

 

INFORMACJA O: 

  OSOBIE  ZARZĄDZAJĄCEJ    

  PROKURENCIE    

  PEŁNOMOCNIKU  

  UDZIAŁOWCU 

  OSOBIE UPOWAŻNIONEJ DO USŁUGI TELEFONICZNEJ   

  UŻYTKOWNIKU KARTY PŁATNICZEJ 

  UŻYTKOWNIKU  AUTORYZUJĄCYM W USŁUDZE MILLENET ® DLA PRZEDSIĘBIORSTW  

 
     -    -    

data 

Dane   nowe    zmienione       

 W punkcie, gdzie podane są różne warianty odpowiedzi, prosimy o zakreślenie właściwej kratki. Pozycje puste po wypełnieniu formularza powinny zostać zakreślone. 

Nazwa Firmy:        

Numer statystyczny REGON: [numer REGON] 

Dane osobowe 

Imię/Imiona:     Pani   Pan       

Nazwisko:       

Data urodzenia:( rrrr/mm/dd)         Miejsce urodzenia:       

Kraj urodzenia:         Obywatelstwo:       

 rezydent 1)     nierezydent    PESEL2):       

Imię ojca:       Imię matki:         

Nazwisko rodowe matki: 3)       

NIP 4):        Kraj wydania NIP 4):       

Nazwa dokumentu tożsamości:5)        Seria i numer dok. tożsamości:       

Data ważności dokumentu:        Kraj wydania dok. tożsamości:       

Adres zameldowania / zamieszkania:6)   

Ulica:        Nr domu:          Nr lokalu:       

Miejscowość:        Kod pocztowy:       

- 

Kraj:       

Telefon służbowy stacjonarny:  

 

      

 

 Telefon komórkowy:       

      Służbowy adres e-mai:7)          

Zgody: 

1. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych firm współpracujących z Bankiem 
 

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Bank Millennium SA do przetwarzania Twoich danych kontaktowych w celu przekazywania Ci informacji 

handlowych firm współpracujących z Bankiem. Lista takich firm znajduje się na stronie www.bankmillennium.pl/o-banku/kim-jestesmy. 

Zgodę można wycofać w dowolnym czasie poprzez złożenie w Banku dyspozycji zmiany danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.  

 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie danych 

kontaktowych w celu przekazywania przez Bank informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z Bankiem. 

2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne 

 

Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Bank Millennium SA do przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych 

poniżej kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego 

produktów i usług firm współpracujących z Bankiem, kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko informacje dotyczące produktów i usług Banku, 

ale również tych firm. 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie informacji handlowych lub 
marketingowych poprzez Millenet, Aplikację Mobilną, SMS, Kanał bankomatowy, pocztę elektroniczną, czat oraz wideorozmowy. Jestem 
świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez złożenie w Banku dyspozycji zmiany danych. 
 

                                                 
1) Rezydent – podmiot mający siedzibę w Polsce / Nierezydent - podmiot mający siedzibę za granicą. Krajem rezydencji jest kraj wskazany w adresie siedziby głównej 
podmiotu. 
2) wypełnia wyłącznie rezydent, 
3) wymagane do prawidłowej obsługi rachunku, w szczególności w zakresie usługi telefonicznej i kart płatniczych, 
4) wypełnienie wymagane w przypadku podania danych osobowych przedsiębiorcy (nierezydenta) będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
wspólnikiem spółki  cywilnej, reprezentantem spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i opcjonalnie w przypadku rezydenta,  
5) w przypadku rezydenta jest to dowód osobisty lub paszport, w przypadku nierezydenta paszport lub inny dokument tożsamości, 
6) adres zamieszkania wpisywany tylko wówczas, gdy osoba nie posiada adresu zameldowania, 
7) służbowy adres e-mail służący do otrzymywania i przekazywania korespondencji pomiędzy Bankiem a Klientem, 



2 / 2 

 

3. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez telefon 
 
Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Bank Millennium SA do przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem 
wskazanych poniżej kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego 
dotyczącego produktów i usług firm współpracujących z Bankiem, kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko informacje dotyczące produktów i 
usług Banku, ale również tych firm. 
 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody na używanie przez Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie połączenia telefonicznego oraz 
automatycznych systemów wywołujących (IVR) w celu przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego. Jestem 
świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez złożenie w Banku dyspozycji zmiany danych. . 
 

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych 
 
Rezygnacja oznacza, że nie będziesz mógł otrzymywać użytecznych informacji handlowych oraz ofert. 
 

 Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania przez Bank Millennium SA moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. 
 
 

5. Rezygnacja z otrzymywania dopasowanych informacji handlowych8) 
 
Rezygnacja oznacza, że nie będziesz mógł otrzymywać dopasowanych do Ciebie ofert i informacji handlowych. Wniesienie poniższego sprzeciwu 
nie będzie jednak skutkowało całkowitym zaprzestaniem przesyłania ofert i informacji handlowych. 
 

 Wnoszę sprzeciw wobec profilowania przez Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu marketingu 
bezpośredniego. 
 

6.  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam  zgody na przetwarzanie przez Bank informacji, stanowiących tajemnicę bankową, wynikających z 
umów zawartych z  Bankiem zarówno przed datą złożenia niniejszego oświadczenia, jak również po tej dacie, po spełnieniu świadczeń 
wynikających z tych umów, zgodnie z art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe8). 

7.  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji, 
stanowiących tajemnicę bankową, wynikających z umów zawartych z Bankiem, zarówno przed datą złożenia niniejszego oświadczenia, 
jak również po tej dacie, po spełnieniu świadczeń wynikających z tych umów, zgodnie z art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Prawo bankowe8).  

 

Oświadczam, że otrzymałem/-am „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.” oraz „Klauzulę 
Informacyjną dotyczącą Biura Informacji Kredytowej”. 

Oświadczam, że wyżej podane dane są prawdziwe. 
 

   

Podpis osoby której dane zawarte są na formularzu 

 
 

  

Adnotacje Banku  

 

 

Data:  

XNUC pracownika: 

Podpis i pieczatka imienna: 
 

Sprawdzono tożsamość osób które podpisały dokument CIF osoby: CIF firmy:   Millekod firmy: 

      

                  
      

 

 

 

 
 

                                                 
8) dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą  fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnikiem spółki  cywilnej. 

 


