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UniqID
Karta Danych /

Karta Zmiany Danych osoby fizycznej

KARTA DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ
W Karcie Danych prosimy uzupełnić wszystkie pola, których nazwy zostały wyróżnione w ramce.
W Karcie Zmiany Danych prosimy uzupełnić wszystkie pola, których nazwy zostały podkreślone. Dane pozostawione puste / pola wykreślone / oznaczają, że nie uległy one zmianie w systemach bankowych.
-

Data podpisania:

-

Wzór podpisu
Dane osobowe:
Płeć:
Kobieta /

Mężczyzna

Nazwisko:
Drugie imię1:

Imię:
PESEL :

Data urodzenia (rrrr-mm-dd):

1

-

-

Dokument tożsamości:
Typ dokumentu tożsamości:
Data wydania:

-

Seria i nr:
-

Data ważności:

-

-

Kraj pochodzenia dokumentu:

Wystawca dokumentu:
Imię Ojca:

Imię Matki:

Nazwisko rodowe Matki:

Miejsce urodzenia:

Kraj urodzenia:

Obywatelstwo 1:

Obywatelstwo 2 :

Obywatelstwo 31:

1

Dane kontaktowe:
Telefon komórkowy:

Inny telefon kontaktowy1:

Adres e-mail:
Adres zamieszkania:
Ulica:
Kod:

Nr budynku/Nr mieszkania:
Miejscowość:

Gmina2:

Województwo2:

Kraj:

Adres do korespondencji (uzupełniany tylko jeżeli jest inny, niż wskazany powyżej):
Ulica:
Kod:

Nr budynku/Nr mieszkania:
Miejscowość:

Gmina2:

Województwo2:

Kraj:

Obowiązkowe oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że jestem / nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne3 w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Oświadczenia o przetwarzaniu danych w celach marketingowych

1
2
3

.

Jeżeli Klient posiada.
Obowiązkowe w przypadku wnioskowania o produkty kredytowe.
Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów
konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków
centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych
przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów
należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje
w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych
organów rządowej administracji specjalnej;
Członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo,
że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
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Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, a każda z poniższych zgód może zostać w każdej chwili odwołana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z poniższych oświadczeń upoważnia Bank do działań w nich określonych od chwili udzielenia
zgody do chwili jej wycofania lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przesyłanie mi przez Bank ofert oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym na podane przeze mnie adresy email (za pomocą poczty elektronicznej) oraz
numery telefonów (za pomocą wiadomości SMS/MMS) oraz na wyświetlanie takich informacji po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na kontaktowanie się przez Bank ze mną w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez
m.in. komunikację głosową lub wiadomości SMS/MMS kierowane na podane przeze mnie numery telefonów.

1. Zmiana zostanie wprowadzona do wszystkich systemów informatycznych Deutsche Bank Polska S.A. na podstawie niniejszej karty i dotyczyć będzie
wszystkich produktów posiadanych w Deutsche Bank Polska S.A. lub podmiotach współpracujących.
2. Zobowiązuję się, że w ciągu 30 dni od zmiany danych wskazanych w niniejszym oświadczeniu poinformuję Bank o takiej zmianie i dostarczę nowe
oświadczenie z prawidłowymi danymi.
3. Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym i dokumencie są
rzetelne i zgodne z prawdą, a składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności zgodnie z art. 297 § 1
Ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami).
4. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z broszurą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych przez Bank, stanowiącą realizację obowiązku
nałożonego na Bank na mocy artykułów 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie pełną i
aktualną wersję ww. broszury (zawierającą szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych, w tym informacje o: celach i podstawach
prawnych przetwarzania danych, okresach, przez jakie Bank przetwarza dane, kategoriach odbiorców danych oraz prawach przysługujących w związku z
przetwarzaniem danych) można odnaleźć na stronie internetowej www.db.com/poland.
5. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczenie Banku:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod
adresem: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa („Bank”).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu zawarcia umowy z Bankiem lub podjęcia przez Bank innych czynności na wniosek
Klienta, w zależności od charakteru relacji z Bankiem.
3. Bank przetwarza dane osobowe wyłącznie dla realizacji ściśle określonych celów, takich jak: zawieranie i wykonywanie umów, marketing produktów i usług
Banku (za wyjątkiem marketingu mailowego i telefonicznego, prowadzonego wyłącznie za zgodą Klienta), rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków a także
wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych przez: przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, przepisy podatkowe
oraz księgowe i pozostałe przepisy regulujące działalność bankową.
4. W celach dowodowych rozmowy telefoniczne prowadzone z Bankiem mogą być nagrywane za pomocą elektronicznych nośników informacji.
5. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Banku
korespondencyjnie pod adresem: ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków (z dopiskiem IOD) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail
db.IODO@db.com. Możliwe jest także zgłoszenie sprawy telefonicznie za pomocą infolinii Banku.

Podpis Klienta

Zweryfikowano tożsamość na podstawie dokumentów4 wskazanych powyżej i przyjęto podpisy w miejscowości
w dniu

-

-

.

4

W wypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na wykonanie kopii dokumentu tożsamości, niniejszy dokument stanowi poświadczenie dokonanej identyfikacji Klienta.
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Podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Deutsche Bank Polska S.A. dokonującego weryfikacji (sekcja nie dotyczy pracowników InPost)

Deutsche Bank

Karta Danych /

Karta Zmiany Danych osoby fizycznej

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KARTY DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ
Dokument uzupełniany przez Właściciela. Załącznik stanowi integralna część Karty Danych Osoby Fizycznej.

Data podpisania:

-

-

Nazwisko:

Imię:

Seria i nr dokumentu tożsamości:
Kraj rezydencji podatkowej5:

(Kraj rezydencji podatkowej zgodny z krajem zamieszkania)

Kraj rezydencji podatkowej 26:
Zawód wykonywany:

Kraj rezydencji podatkowej 36:
Certyfikat rezydencji6:

Data obowiązywania certyfikatu6:

Dodatkowe obowiązkowe oświadczenia Klienta
1. Cel zamierzonych stosunków gospodarczych z Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: Bank):
kredytowanie
inne
2. Źródło pochodzenia wartości majątkowych:
wynagrodzenie za pracę
sprzedaż nieruchomości
dochody z majątku
spadek
kredyt
dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
emerytura / renta
dochody innego członka gospodarstwa domowego
darowizna
inne
Jeżeli źródło wartości majątkowych pochodzi z innego kraju niż Polska, należy wskazać kraj pochodzenia __________________________________________

Rezydencja podatkowa uwarunkowana jest:
- posiadaniem centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terenie danego kraju; lub
- przebywaniem na terytorium danego kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
6
Jeżeli Klient posiada.

5
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Podpis Klienta

Deutsche Bank

Karta Danych /

Karta Zmiany Danych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KARTY DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ
Dokument uzupełniany w przypadku wnioskowania / posiadania produktu kredytowego. Załącznik stanowi integralna część Karty Danych Osoby Fizycznej.

Data podpisania:

-

-

Dane osobowe:
Nazwisko:

Imię:

PESEL :

-

Data urodzenia, w przypadku osób nieposiadających PESEL (rrrr-mm-dd)8:

7

-

Seria i nr dok. tożsamości, w przypadku osób nieposiadających PESEL8:

Mężatka/Żonaty
Stan cywilny:

DANE DEMOGRAFICZNE
Panna/Kawaler
Wdowa/Wdowiec

Rozwiedziony/Rozwiedziona

Separacja

Związek partnerski*

* W przypadku wyboru pola „Związek partnerski” prosimy dodatkowo o podanie rzeczywistego stanu cywilnego”.

Rozdzielność majątkowa:

Wykształcenie:

Tak

Nie

Podstawowe niepełne/podstawowe

Zasadnicze zawodowe

Wyższe niepełne (licencjat/inżynier)

Wyższe

Średnie

Pomaturalne

Wyższe Podyplomowe

Inne, jakie:
Własne mieszkanie/dom (nieobciążone hipoteką)
Status zamieszkania:

Własne mieszkanie/dom (obciążone hipoteką)

Mieszkanie u rodziców
Wynajem

Inne, jakie:

7
8
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Podpis Klienta

Jeżeli Klient posiada.
Jeżeli podano PESEL, pole nieobowiązkowe.
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