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ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU
Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie przez:

wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty kwotami wynikającymi 
z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty zgodnie z przesłanym Dokumentem Płatniczym. 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążenie mojego rachunku bankowego w formie pole-
cenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. Odbiorcy. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Akceptuję 
Warunki Polecenia Zapłaty dla Abonentów  Vectra S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę Usług numeru konta bankowego w celu realizacji usługi polecenia zapłaty, spełnienia przez Dostawcę Usług obowiązków wynikających 
z przepisów prawa oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Dostawcy Usług (np. związanych z możliwością wykazania prawidłowego rozliczania wpłat w okresie przedawnienia rosz-
czeń). Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: zgoda Abonenta (zgodnie z wymogiem art. 161 ustawy Prawo telekomunikacyjne); art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych 
osobowych (spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa – np. konieczność rozpatrzenia reklamacji); art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (konieczność 
realizacji umowy i usługi, w tym na żądanie Abonenta); art. 23 ust. 1 pkt 5 (wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Dostawcy Usług). Podanie numeru konta jest dobrowolne, ale 
niezbędne dla realizacji usługi polecenia zapłaty. Dane osobowe dotyczące Abonenta zostaną zweryfikowane z danymi przetwarzanymi przez bank w celu rozpoczęcia świadczenia usługi. 
Abonent oświadcza, że bank Abonenta jest samodzielnym administratorem podanych przez Abonenta danych i przetwarza już te dane na osobnych podstawach prawnych. Numer konta 
bankowego będzie przetwarzany od momentu jego zebrania przez Dostawcę Usług i przetwarzany co najmniej przez okres świadczenia usługi polecenia zapłaty. Po tym okresie Dostawca 
Usług będzie przetwarzał dane osobowe w okresie niezbędnym do zapewnienia możliwości realizacji obowiązków prawnych (np. obsługa reklamacji w okresie przewidzianym osobnymi 
przepisami) oraz niezbędnym dla zapewnienia realizacji własnych usprawiedliwionych celów prawnych (np. zabezpieczenie się przed roszczeniami Abonenta lub banku w okresie przedaw-
nienia roszczeń, prowadzenia sporów). Abonent może cofnąć zgodę na przetwarzanie numeru konta bankowego, co będzie równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia usługi polecenia 
zapłaty. Niemniej po tym okresie Dostawca Usług będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w związku z istnieniem osobnych podstaw prawnych, nie opartych na zgodzie. 
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług polecenia zapłaty. Znaną Dostawcy Usług 
konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości realizacji usługi polecenia zapłaty z udziałem Dostawcy Usług, co nie wyklucza istnienia innych konsekwencji, ważnych z punktu 
widzenia Abonenta. Osobne, ogólne informacje i pouczenia wymagane prawem, dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały podane w momencie pierwszego zebrania danych 
osobowych Abonenta przez Dostawcę Usług.
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