Toyota Bank Polska S.A.

FORMULARZ OSOBOWY INDYWIDUALNY

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami i potwierdzenie przez upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub Toyota Bank.
Imię (imiona)
Nazwisko
Nr PESEL

Płeć

K

M

Imię ojca

Imiona rodziców

Imię matki

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Seria i numer dowodu tożsamości

Dowód osobisty

		

Inny

Paszport

Obywatelstwo

Data ważności dokumentu tożsamości

Ulica

Ulica, nr domu, nr mieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu

Nr mieszkania

Nr domu

Nr mieszkania

Kraj

Wypełnij jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania

Ulica

Ulica, nr domu, nr mieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon domowy

Kraj

Telefon komórkowy

Adres e-mail
Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę
bankową, po wygaśnięciu mojego zobowiązania z tytułu umów zawartych z Bankiem – w zakresie przewidzianym przepisami Prawa Bankowego

Toyota Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18 B jest administratorem danych osobowych. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie świadczenia
usług na rzecz klientów przez Bank. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umów z Bankiem. Bank zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych przetwarza dane osobowe klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Po uzyskaniu zgody od klienta Bank przetwarza jego dane osobowe
w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem. Przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Wzór podpisu

Własnoręczny podpis Klienta
złożony w obecności
upoważnionej osoby

Podpis Klienta

Data

D

D

M M

R

R

R

R

Podpis upoważnionej osoby
Potwierdzam zgodność powyższych danych
z okazanymi dokumentami tożsamości.

Podpis Kuriera lub Banku

Data

D

D

M M

TOYOTA BANK POLSKA S.A.
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, toyotabank.pl
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 210 091 500 zł, wpłacony w całości.
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