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Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm

OŚWIADCZENIE
O REZYDENCJI PODATKOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648; dalej: Ustawa), Idea Bank S.A. jest
zobligowany do skierowania do Pani/Pana prośby o wypełnienie oświadczenia dotyczącego Pani/Pana rezydencji podatkowej.
Uzupełnienie oświadczenia pozwoli nam potwierdzić, że posiadamy aktualne i rzetelne informacje o Państwa rezydencji podatkowej.
I. DANE POSIADACZA RACHUNKU
Imię i nazwisko
Data urodzenia

PESEL

Kraj urodzenia

Miasto urodzenia

Aktualny adres
zamieszkania *
Adres
korespondencyjny
(jeśli inny niż ww.)
Rodzaj dokumentu
tożsamości

Numer i seria
dokumentu tożsamości

* Informujemy, że w przypadku gdy adres zamieszkania zadeklarowany w niniejszym oświadczeniu będzie inny niż adres zamieszkania uwzględniony w dokumentacji posiadanej przez Bank, wówczas dokonamy odpowiedniej aktualizacji w tym zakresie.
II. REZYDENCJA PODATKOWA
Prosimy o wskazanie Pani/Pana rezydencji dla celów podatkowych (miejsce gdzie płacą Państwo podatki) oraz numeru TIN dla każdej z podanych rezydencji:
L.P.

Państwo rezydencji podatkowej:

TIN *

1.
2.
3.
*

TIN to numer identyfikacji podatkowej stosowany przez dane Państwo do celów podatkowych lub jego funkcjonalny ekwiwalent (w przypadku braku numeru TIN).
Prosimy o podanie numeru TIN tylko w przypadku rezydencji innej niż Polska.

Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika z przepisów Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Zobowiązuję się poinformować Idea Bank S.A. o jakiejkolwiek zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte
w złożonym oświadczeniu stały się nieaktualne, oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana okoliczności.
Oświadczam, że wszystkie oświadczenia złożone w tym formularzu są, zgodne z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, poprawne i rzetelne.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (dalej „Bank”).
Z Bankiem można skontaktować się telefonicznie pod nr +48 22 101 10 10. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – privacy@ideabank.pl lub pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.
Parafka
Klienta

PARAFKA

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

1908161101

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).
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Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane przetwarzane będą w celu wykonywania przez Bank obowiązków dotyczących CRS
– na podstawie przepisów prawa: ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank przez okres niezbędny do wykonania przez administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o wymianie
informacji podatkowych z innymi państwami.
Informacja o odbiorcach
Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Informacja o przysługujących prawach
1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do Banku
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

PODPIS!

Oświadczenie zachowuje ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia.

Podpis Klienta (Miejscowość, data, Podpis Zgodny z Kartą Wzorów Podpisów)

KLIENT

W przypadku, gdy oświadczenie w imieniu Klienta składa pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy prosimy o podanie danych:
DANE PEŁNOMOCNIKA LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO:
Imię i nazwisko

PODPIS!

PESEL

Podpis: (Miejscowość, data i podpis Pełnomocnika/Przedstawiciela)

PEŁNOMOCNIK
PRZEDSTAWICIEL

1908161101
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T:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
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