egzemplarz dla odbiorcy / dla banku oszczędzającego w DFE PZU

ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU Z TYTUŁU WPŁAT NA IKZE w DFE PZU
Niniejszym wyrażam zgodę
nazwa i adres odbiorcy:

identyfkator odbiorcy ∗

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

1 0 7 0 0 2 0 9 8 8

na obciążanie wskazanego niżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, każdego miesiąca w kwocie

,

zł. W przypadku niepodania kwoty zgadzam się na comiesięczne obciążenie wskazanego niżej rachunku

kwotą w wysokości 50,00 zł (minimalna kwota wpłaty do DFE zgodnie z zapisami § 1 Ogólnych warunków umowy IKZE).
imię i nazwisko płatnika:
adres płatnika:
numer rachunku bankowego płatnika:

nazwa banku (oddziału) prowadzącego rachunek bankowy płatnika:
identyfkator płatności (numer Umowy Oszczędzającego w IKZE w DFE PZU) :

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego wyżej banku na obciążanie mojego (naszego) rachunku bankowego
w drodze polecenia zapłaty z tytułu wpłat na IKZE w DFE PZU. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W przypadku braku możliwości obciążenia rachunku DFE PZU będzie trzykrotnie ponawiało próby w okresie danego miesiąca.

d d – m m – r r r r
miejsce

data

podpis płatnika – posiadacza rachunku bankowego

∗ identyfkator odbiorcy powinien być identyczny z 10-ciocyfrowym numerem NIP odbiorcy

PROSIMY O ODESŁANIE TEGO DOKUMENTU WRAZ Z UMOWĄ IKZE

ZOR/IKZE/2

Administrator i dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych jest Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU), zarządzany i reprezentowany
przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (PTE PZU), z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany
adres siedziby administratora.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez
administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail
IODpte@pzu.pl lub pisemnie na adres Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
DFE PZU będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, zawarte w niniejszym formularzu w celu realizacji złożonej dyspozycji
- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli ich
przetwarzanie będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez DFE PZU.
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych
na podstawie przepisów prawa oraz bankowi – depozytariuszowi DFE PZU, w którym przechowywane są aktywa funduszu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez DFE PZU podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
DFE PZU: agentowi transferowemu oraz jego podwykonawcom, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi
archiwizacyjne oraz usługi w zakresie wysyłki korespondencji.
Prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
Jako że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w związku z realizacją umowy – przysługuje
Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan administratorowi tj. do otrzymania
od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z IOD, korzystając ze wskazanych
wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w Polsce.
Podanie danych osobowych wskazanych na formularzu jest niezbędne dla realizacji złożonego wniosku– bez ich podania nie
jest możliwa realizacja dyspozycji.

