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Форма визначення Користувача послуги електронного банкінгу Каси Стефчика 
Дані суб’єкта: 

Ім’я та прізвище члена/ Назва підприємця: _____________________________ 

Членський/ідентифікаційний номер в Касі Стефчика: ___________________ 

 

Користувач послугою електронного банкінгу Каси Стефчика 

 

Логін: ________________________ 

 

Дані користувача: 

 

Ім'я: ___________________________     Прізвище: __________________________ 

Номер PESEL: ______________________________________________ 

 

Місце проживання: 

Вулиця: ____________________      № квартири: ___  Поштовий індекс: ____ Населений пункт: 

____________________ 

 

Адреса для листування (не обов’язково): 

Вулиця: ____________________      № квартири: __ Поштовий індекс: ____ Населений пункт: 

_______________________ 

Мобільний телефон для обслуговування електронного банкінгу Каси Стефчика: …………………………. 

Адреса електронної пошти: ________________________ 

 

 

Я заявляю, що я ознайомився/-лась зі змістом договору та положення про надання послуги електронного 

банкінгу Каси Стефчика/договору та положення про надання послуги електронного банкінгу Каси 

Стефчика для установ, приймаю їх зміст та зобов’язуюсь виконувати їх положення. 

 

 
ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ КАСИ СТЕФЧИКА 

 

Заявляю, що відповідно до РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄВРОСОЮЗ) 
2016/679 від 27 квітня 2016 р. (ЗРЗД) мене було повідомлено, що 

1) контролером моїх персональних даних є SKOK ім. Францішка Стефчика з місцем знаходження в 
Гдині за адресою: вул. Богатерув Старувки Варшавскей 6 (SKOK); 

2) контролер призначив інспектора із захисту даних (контакт: адреса електронної пошти: 
IOD@kasastefczyka.pl, тел.: 801 600 100, адреса для листування SKOK);  

3) мої персональні дані опрацьовуватимуться для наступних цілей: 
a) з метою виконання договору або іншої діяльності, пов’язаної з договором (ст. 6 абз. 1 п b ЗРЗД); 
b) виконання юридичних зобов’язань щодо SKOK, зокрема пов’язаних зі статутною діяльністю 

SKOK та виконанням договорів, укладених з членами, розгляд скарг та рекламацій членів. 
Зобов'язання також виникають із положень щодо протидії незаконним діям, зокрема 
відмиванню грошей, а також Закону «Про конкуренцію та захист прав споживачів». Крім того, 
SKOK має право обробляти дані для виконання своїх обов’язків, виконання рекомендацій, 
виданих уповноваженими органами чи установами (ст. 6 абз.1 літ. c ЗРЗД); 

c) бухгалтерського обліку та архівування відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік» (ст. 6 
абз.1 літ.c ЗРЗД); 

d) розслідування, встановлення та захисту від претензій, 
e) внутрішньої звітності, підготовки фінансового аналізу та статистики, 

при чому, діяльність, про яку йдеться в п. d, e, буде здійснюватися в законних інтересах SKOK відповідно 
до ст. 6 абз. 1 літ. f ЗРЗД; 

4) мої персональні дані зберігатимуться SKOK протягом періоду, залежно від мети, для якої вони були 
зібрані, тобто. 
a) протягом терміну дії договору або виконання іншої діяльності, пов’язаної з договором, а після 

закінчення терміну дії договору або після завершення діяльності, пов’язаної з договором, – до 
закінчення терміну обов’язкового зберігання даних, 

b) поки SKOK не виконає свої зобов’язання згідно з окремими законодавчими положеннями, в 
тому числі поки не будуть виконані рекомендації уповноважених органів або установ (п. 3 літ. 
b і c); 

c) до закінчення термінів позовної давності для можливих претензій за договором; 
Зазначені вище періоди не сумуються. 

5) я маю право вимагати від контролера доступу до змісту моїх персональних даних, їх виправлення, 
видалення або обмеження опрацювання, а також право заперечувати проти опрацювання разом з 
правом на передачу даних. Повідомлення може бути надіслано безпосередньо інспектору із 
захисту даних відповідно до пункту 2); 

6) я маю право подати скаргу Керівнику Управління з питань захисту персональних даних у випадку 
виявлення, що опрацювання персональних даних порушує положення законодавства про захист 
даних; 
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7) надання моїх персональних даних є умовою укладення договору. 
8) одержувачами моїх персональних даних будуть суб’єкти, уповноважені відповідно до закону, 

суб’єкти, які є посередниками у здійсненні операцій, уповноважені здійснювати опрацювання на 
підставі окремих Договорів, укладених з SKOK (включаючи KIR S.A. та Національну касу), суб’єкти, 
пов’язані особисто, фінансово або системно * з SKOK, або які співпрацюють з SKOK на підставі 
укладених договорів при виконанні діяльності, пов’язаної з її статутною діяльністю, тобто агентами 
SKOK та суб’єктами, які надають наступні послуги: IT, маркетинг, продажі, логістика, стягнення 
боргів, юридичні, бухгалтерські та інші допоміжні послуги. 
 

 

__________________     _______________________ 

Місце, дата Підпис Користувача 

 

Заява Власника рахунку: 

 

Користувач уповноважений розпоряджатися коштами в Касі відповідно до змісту наданої йому 

довіреності. 

 

Одночасно Користувач уповноважений розпоряджатися коштами на Рахунку/Рахунках в межах лімітів: 

Максимальний денний ліміт розпоряджень переказів: …………………………………… 

Максимальний місячний ліміт розпоряджень переказів: ………………………………... 

Максимальна сума одноразового розпорядження самостійного переказу: …………………………………… 

Максимальна сума одноразового розпорядження спільного переказу: ……………………………………… 

 

___________________________ ___________________________________________________________ 

Місце, дата Підпис Власника рахунку/Підписи осіб, уповноважених складати заяви 

про наміри щодо майнових прав та обов’язків Суб’єкта 
** Актуальний перелік суб’єктів, пов’язаних особисто, фінансово або системно з SKOK, доступний у відділеннях SKOK, на 
вебсайті. kasastefczyka.pl та в сервісі електронного банкінгу Каси Стефчика. 

 
 

 

 
Підтверджую власноручність вищеприведених підписів 

Дата:   Підпис працівника: 


