OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE
DZIECKA DO SKO Z ZAŁĄCZNIKIEM INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dane ucznia:1)

Imię (imiona) i nazwisko

/
Nr ewidencyjny PESEL / data urodzenia (dd-mm-rrrr)
Miejsce urodzenia i kraj urodzenia
Imiona rodziców: ojca i matki oraz nazwisko panieńskie matki
Adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość

Obywatelstwo

Nr legitymacji szkolnej

Szkoła, do której uczęszcza uczeń

Dane przedstawiciela ustawowego*/opiekuna prawnego ww. ucznia*:

Imię (imiona) i nazwisko

Nr ewidencyjny PESEL

Nr telefonu
Adres do korespondencji, kod pocztowy, miejscowość2)
Oświadczam, że posiadam pełne prawa rodzicielskie/prawo opieki* względem mojego dziecka przystępującego do SKO

Imię (imiona) i nazwisko dziecka
Wyrażam zgodę na:
1) przystąpienie mojego dziecka do Szkolnej Kasy Oszczędności („SKO”) realizującej program edukacji finansowej skierowanej do uczniów
szkół podstawowych oraz otwarcie rachunku SKO Konto dla Ucznia na zasadach określonych w „Ogólnych warunkach prowadzenia i
obsługi rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności”,
TAK

NIE

2) korzystanie przez moje dziecko z serwisu internetowego w ramach usługi bankowości elektronicznej dla uczniów – członków SKO,
prowadzonego pod adresem www.sko.pkobp.pl,
TAK

NIE

3) wydanie mojemu dziecku indywidualnych danych uwierzytelniających (numeru klienta i hasła pierwszego logowania) do serwisu
internetowego www.sko.pkobp.pl,3)
TAK

NIE

4) kontakt telefoniczny przez PKO Bank Polski SA w ramach programu SKO, do którego przystępuje moje dziecko, w celu poinformowania
mnie o możliwościach dalszego korzystania przez moje dziecko z usług/oferty PKO Banku Polskiego SA albo możliwości złożenia przeze
mnie dyspozycji rezygnacji mojego dziecka z programu SKO.
TAK

NIE

Potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1) w przypadku posiadania przez PKO Bank Polski SA danych mojego dziecka powyższe dane teleadresowe zastępują dotychczasowe dane
i będą służyły do obsługi wszystkich produktów i usług mojego dziecka w PKO Banku Polskim SA,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
Strona 1/3

2) z dniem ukończenia 13. roku życia moje dziecko będące członkiem SKO, kończy członkostwo w SKO, a środki pieniężne zgromadzone na
rachunku SKO Konto dla Ucznia, po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia, nie będą podlegały oprocentowaniu ani kapitalizacji,
3) przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny dziecka będącego członkiem SKO, posiadający w PKO Banku Polskim SA produkt
udostępniony do obsługi w serwisie internetowym w ramach usługi bankowości elektronicznej, po złożeniu oświadczenia w oddziale PKO
Banku Polskiego SA, staje się osobą uprawnioną do rachunku SKO Konto dla Ucznia i korzysta z serwisu internetowego w ramach usługi
bankowości elektronicznej.
Potwierdzam, że Bank przed przyjęciem Oświadczenia – Zgody na przystąpienie dziecka do SKO („Oświadczenie”) przekazał mi „Informację o
przetwarzaniu danych osobowych”.
Ogólne warunki prowadzenia i obsługi rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności”, a także opis działania serwisu internetowego w ramach
usługi bankowości elektronicznej www.sko.pkobp.pl są dostępne na stronie internetowej www.pkobp.pl i w oddziałach PKO Banku Polskiego
SA oraz u opiekuna SKO.

Miejscowość

Data

Podpis składającego oświadczenie przedstawiciela ustawowego*
/opiekuna prawnego* ww. ucznia

Podpis opiekuna SKO

1)
2)
3)

Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika
PKO Banku Polskiego SA

dane może wypełnić szkoła – opiekun SKO. Dane należy wypełnić drukowanymi literami.
należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania dziecka.
Uwaga: w przypadku braku zgody przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny odbiera indywidualne dane uwierzytelniające u nauczyciela - opiekuna SKO.

* niepotrzebne skreślić
wstawić „X” w odpowiednim polu
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osoby na rzecz której prowadzony będzie rachunek SKO w ramach programu
SKO jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej
„Bankiem”.
2. Inspektor Ochrony Danych
W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail:
iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach Banku.
3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
1) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
2) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
3) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
4) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w
interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
5) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa ustawowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
6) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
7) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania
środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :
1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku,
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa,
Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach
Banku.
7. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w
dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
8. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub Opiekuna SKO.
9. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej, dla:
1) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy zawartej z Bankiem,
2) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub
skargi,
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
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