Zgoda na obciążenie rachunku
Niniejszym wyrażam zgodę:
Nazwa i adres odbiorcy

Identyfikator odbiorcy (NIP)

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

626-000-37-02

ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom
na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich
zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesłanymi mi fakturami /rachunkami/zawiadomieniami
o wysokości opłat.

Nazwa i adres płatnika – posiadacza rachunku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku płatnika

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w formie
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy.

_________________________

_________________________________________

(miejsce i data)

podpis płatnika – posiadacza rachunku zgodny ze wzorem
złożonym w banku

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dane osobowe objęte powyższą „Zgodą” będą wykorzystywane
do realizacji polecenia zapłaty na potrącenie należności wynikających z posiadanego prawa do lokalu mieszkalnego/garażu
oraz w związku z obowiązkami księgowo-rachunkowymi. Dane osobowe są przetwarzane przez cały czas realizacji polecenia zapłaty.
Brak dostępu do danych osobowych objętych „Zgodą” uniemożliwia realizację powyższej usługi.
W stosunku do danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

___________________________________________
Podpis płatnika

Strona A - otrzymuje odbiorca

Zgoda na obciążenie rachunku
Niniejszym wyrażam zgodę:
Nazwa i adres odbiorcy

Identyfikator odbiorcy (NIP)

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

626-000-37-02

ul. Kolejowa 1a, 41-902 Bytom
na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich
zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesłanymi mi fakturami /rachunkami/zawiadomieniami
o wysokości opłat.

Nazwa i adres płatnika – posiadacza rachunku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku płatnika

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w formie
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy.

_________________________

_________________________________________

(miejsce i data)

podpis płatnika – posiadacza rachunku zgodny ze wzorem
złożonym w banku

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dane osobowe objęte powyższą „Zgodą” będą wykorzystywane
do realizacji polecenia zapłaty na potrącenie należności wynikających z posiadanego prawa do lokalu mieszkalnego/garażu
oraz w związku z obowiązkami księgowo-rachunkowymi. Dane osobowe są przetwarzane przez cały czas realizacji polecenia zapłaty.
Brak dostępu do danych osobowych objętych „Zgodą” uniemożliwia realizację powyższej usługi.
W stosunku do danych osobowych przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

___________________________________________
Podpis płatnika

Strona B - otrzymuje bank płatnika

