ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU
NINIEJSZYM WYRAŻAM ZGODĘ
Nazwa i adres odbiorcy

Identyﬁkator odbiorcy (NIP)

7

INEA SP. Z O.O. WYSOGOTOWO UL. WIERZBOWA 84, 62-081 PRZEŹMIEROWO
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NA OBCIĄŻENIA WSKAZANEGO PONIŻEJ RACHUNKU BANKOWEGO, W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY, KWOTAMI WYNIKAJĄCYMI
Z MOICH ZOBOWIĄZAŃ, ZGODNIE Z MOIM SALDEM KLIENTA, W TERMINIE PŁATNOŚCI ZAMIESZCZONYM NA DOKUMENTACH
ROZLICZENIOWYCH – A JEŻELI TERMIN TEN PRZYPADA NA DZIEŃ WOLNY OD PRACY – W KOLEJNYM DNIU ROBOCZYM.
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego (adres zamieszkania lub prowadzonej działalności gospodarczej)

Numer rachunku bankowego

Osoba ﬁzyczna niewykonująca działalności gospodarczej*

Pozostałe podmioty*

Identyﬁkator płatności**

Podpis posiadacza rachunku bankowego wraz z pieczątką
ﬁrmową, zgodny z kartą wzorów złożoną w banku

Miejsce i data
otrzymuje bank

ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU
NINIEJSZYM WYRAŻAM ZGODĘ
Nazwa i adres odbiorcy

Identyﬁkator odbiorcy (NIP)
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NA OBCIĄŻENIA WSKAZANEGO PONIŻEJ RACHUNKU BANKOWEGO, W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY, KWOTAMI WYNIKAJĄCYMI
Z MOICH ZOBOWIĄZAŃ, ZGODNIE Z MOIM SALDEM KLIENTA, W TERMINIE PŁATNOŚCI ZAMIESZCZONYM NA DOKUMENTACH
ROZLICZENIOWYCH – A JEŻELI TERMIN TEN PRZYPADA NA DZIEŃ WOLNY OD PRACY – W KOLEJNYM DNIU ROBOCZYM.
Nazwa i adres Klienta (adres zamieszkania lub prowadzonej działalności gospodarczej)

Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego (adres zamieszkania lub prowadzonej działalności
gospodarczej)

Numer rachunku bankowego

Osoba ﬁzyczna niewykonująca działalności gospodarczej*

Pozostałe podmioty*

Identyﬁkator płatności**

Miejsce i data

Podpis posiadacza rachunku bankowego

Podpis Klienta

otrzymuje INEA sp. z o.o.

Miejsce i data

Nazwa i adres odbiorcy/ów

Identyﬁkator odbiorcy (NIP)

INEA SP. Z O.O. WYSOGOTOWO UL. WIERZBOWA 84, 62-081 PRZEŹMIEROWO

7812013054

PROSAT S.C. UL. UMIŃSKIEGO 10E 61-517 POZNAŃ

7831002318

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE MOJE ZOBOWIĄZANIA WOBEC WW WIERZYCIELA/I SĄ POBIERANE PRZEZ INEA SP. Z O.O. I WIDNIEJĄ NA MOIM INDYWIDUALNYM SALDZIE KLIENTA, KTÓRE JEST PROWADZONE
PRZEZ INEA SP. Z O.O. WOBEC POWYŻSZEGO WYRAŻAM ZGODĘ NA OBCIĄŻANIE MOJEGO RACHUNKU BANKOWEGO WSKAZANEGO W PODPISANEJ I ZŁOŻONEJ PRZEZE MNIE „ZGODZIE NA OBCIĄŻENIE
RACHUNKU BANKOWEGO” W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY KWOTAMI WYNIKAJĄCYMI Z MOICH ZOBOWIĄZAŃ WOBEC WW WIERZYCIELA/I ZGODNIE Z MOIM INDYWIDUALNYM SALDEM KLIENTA
PROWADZONYM PRZEZ INEA SP. Z O.O., W TERMINIE PŁATNOŚCI ZAMIESZCZONYM NA DOKUMENTACH ROZLICZENIOWYCH – A JEŻELI TERMIN TEN PRZYPADA NA DZIEŃ WOLNY OD PRACY – W KOLEJNYM
DNIU ROBOCZYM.

*Prosimy zaznaczyć właściwy status.

**Identyfikator płatności, to osiem cyfr rachunku bankowego zamieszczonego na dokumentach rozliczeniowych.

(podpis Klienta)

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie wskazanego rachunku w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami.
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku prowadzącego wskazany rachunek, do którego jestem umocowany, na obciążenie w formie polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec wskazanego
odbiorcy. Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
1) INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861001, NIP 7812013054, REGON 387080789, o kapitale zakładowym w wysokości 19.055.950,00
zł, nr BDO: 000535488(zwana dalej: „INEA”) jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni
2016 r. 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 RODO).
2) Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem INEA sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod
adresem poczty elektronicznej: iod@inea.com.pl.
3) Cel i podstawa prawna przetwarzania - Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
- Obciążenia Państwa rachunku w postaci Polecenia Zapłaty z tytułu zobowiązań zgodnie z saldem Klienta, na które wyrazili Państwo zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w postaci konieczności realizacji wobec Państwa przedmiotowego obowiązku informacyjnego tj. podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- Realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia prawidłowego wykonania Polecenia Zapłaty i ochrony przed przyszłymi roszczeniami tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) Informacja o odbiorcach państwa danych osobowych – odbiorcą Państwa danych będzie bank obsługujący na zlecenie INEA Polecenie Zapłaty. Mogą być nimi też podmioty upoważnione do dostępu do danych
na podstawie ustawy w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.
naszym partnerom - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
5) Okres przetwarzania danych - państwa dane przetwarzane będą przez czas realizacji usługi Polecenia Zapłaty, natomiast po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości oraz do
momentu przedawnienia roszczeń,
6) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji płatności w formie Polecenia Zapłaty;
7) Uprawnienia – W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia: prawo do cofnięcia zgody, żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają
Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy RODO posiadają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejsce i data

Podpis posiadacza rachunku bankowego wraz z pieczątką
ﬁrmową, zgodny z kartą wzorów złożoną w banku
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Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861001, NIP 7812013054, REGON 387080789, o kapitale zakładowym w wysokości 19.055.950,00
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