
Załącznik nr 16 
do Zasad stosowania klauzul informacyjnych administratora danych osobowych (…) 

 
Klient indywidualny/instytucjonalny* 

*) niepotrzebne skreślić 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………. 

PESEL ……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………….. 

Numer telefonu ……………………………………………………. 

 

Formularz aktualizacji zgód na działalność marketingową  
i handlową Banku oraz komunikację  

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu moich danych osobowych w celu marketingu 

bezpośredniego   

 TAK 

 NIE 
 

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu informacji o charakterze marketingowym (w tym 
informacji handlowych) za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej 

 TAK 

 NIE 

 

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu informacji o charakterze marketingowym (w tym 
informacji handlowych) za pomocą środków i urządzeń komunikacji telefonicznej (w tym telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących)  

 TAK 

 NIE 

 

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu profilowanych informacji o charakterze 
marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków i urządzeń komunikacji elektronicznej, telefonicznej i 
tradycyjnej 

 TAK 

 NIE 
 

 
Wyrażam zgodę1 , żeby w trakcie trwania umów zawartych z Bankiem (zgoda dotyczy również umów zawartych przed dniem 

udzielenia niniejszej zgody), Bank zawiadamiał mnie o: 

1) wysokości aktualnego oprocentowania oraz o wysokości najbliższych rat kredytu, 
2) aktualnym harmonogramie spłat, 
3) rodzaju stawki bazowej oraz marży, 
4) aktualnej taryfie opłat i prowizji, pobieranych z tytułu korzystania z usług i produktów oferowanych przez Bank, 
5) aktualnych regulaminach, określających zasady i warunki świadczenia usług przez Bank, 
6) w zakresie uczestnictwa w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, 
poprzez przesyłanie powiadomień o zmianach dokumentów z informacją, że dokument zawierający zmiany jest dostępny 

na  portalu internetowym ,,eDokumenty, za pomocą wiadomości SMS. 

Każda z wyżej wyrażonych zgód może być przeze mnie w dowolnym momencie bezpłatnie cofnięta, bez jakichkolwiek 
konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie moich danych (sprzed wycofania zgody). 

 

 

 
Miejscowość, data  _____________________                            Podpis Klienta ____________________ 

 

Pieczątka firmowa i podpis pracownika Banku    ____________________________  

 

 
1 Dokumenty zawierające zmiany zostaną udostępnione klientowi poprzez dedykowany portal internetowy ,,eDokumenty’’. 

Dokumenty będą dostępne również po wygaśnięciu umowy. 


