
 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego w SKOK ENERGIA 

 

 

-------------------------------------- 

  pieczęć  Punktu Kasowego 

 

 (Uprzejmie prosimy o staranne wypełnienie niniejszego Wniosku używając drukowanych liter) 

/należy wstawić znak X w wybrane pole/ 

Proszę o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego na moje imię i nazwisko: 

 

Imiona:………………………………………………………………………………….  

Nazwisko:………………………………………………………………………………  

Nazwisko rodowe:…………………………………………………………….. 

|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|   

PESEL   

Data urodzenia:………………………………………………………………….. 

Miejsce urodzenia:…………………………………………………………………… 

|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|   

rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości: D- dowód osobisty, P- paszport, 

Obywatelstwo:………………………………………………………………………… 

Imię ojca:…………………………………………………………………………………. 

Imię matki, nazwisko panieńskie matki:……………………………………………………………………………………..  

Numer telefonu stacjonarnego:…………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu komórkowego:………………………………………………………………………............................. 

 

 

 

 



 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu:……………………………………………………………………………………………  

kod pocztowy, poczta:……………………………………………………………………………………………………………… 
miejscowość:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ADRES KORESPONDENCYJNY 
 (jeśli inny niż zamieszkania) 

 

ulica/ osiedle, nr domu, nr lokalu:………………………………………………………………………………………… 

kod pocztowy, poczta:………………………………………………………………………………………………………….. 

miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………  

□   Oświadczam,  że  nie  jestem  stroną  umowy o   prowadzenie   rachunku   płatniczego 

zawartej z dostawcą, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt   1-3 i 9 ustawy o usługach 

płatniczych1, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach  

                                                           
1 Art. 4 Ustawy o usługach płatniczych. 

1. Działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych może być wykonywana wyłącznie przez dostawców usług płatniczych, zwanych dalej „dostawcami”. 

 2. Dostawcą może być wyłącznie: 

1)bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe; 

2)oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe; 

3)instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 

ustawy - Prawo bankowe; 

4)instytucja pieniądza elektronicznego; 

5)oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, 

uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług płatniczych oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odrębne przepisy 

upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych; 

6)instytucja płatnicza; 

7)Europejski Bank  Centralny,  Narodowy  Bank  Polski,  zwany dalej  „NBP”,  oraz bank  centralny innego  państwa  członkowskiego  -  gdy nie działają  w 

charakterze władz monetarnych lub organów administracji publicznej; 

8)organ administracji publicznej; 

9)spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada  2009  r.  

o  spółdzielczych  kasach  oszczędnościowo-kredytowych  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  1450,  z  późn.  zm.4)   ),  zwanej  dalej  "ustawą    o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych" - w zakresie, w jakim odrębne przepisy uprawniają je do świadczenia usług płatniczych, zwane dalej "kasą oszczędnościowo-

kredytową"; 

10)biuro usług płatniczych. 

2a. Działalność w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i jego wykupu może być wykonywana wyłącznie przez wydawców pieniądza elektronicznego.  

2b. Wydawcą pieniądza elektronicznego może być wyłącznie podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 6-8, oraz: 

1)oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego; 

2)oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, 

uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do wydawania pieniądza elektronicznego oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim przepis art. 13 

ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. poz. 1109, z 2012 

r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1036) uprawnia ją do wydawania pieniądza elektronicznego;  

3)kasa oszczędnościowo-kredytowa. 

3.Krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego oraz ich oddziały i agenci tych podmiotów wykonujący 

działalność agencyjną w zakresie świadczenia usług płatniczych, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, a także kasy oszczędnościowo- 

kredytowe oraz ich oddziały podlegają wpisowi do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego, zwanego dalej „rejestrem”. 

4.Określenie „usługi płatnicze” dla określenia wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jako element nazwy (firmy), lub w reklamie może być używane 

wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. 

5.Wyłącznie uprawnionymi do używania w nazwie (firmie) określenia: 

1)„instytucja płatnicza” - są instytucje płatnicze; 

2)„biuro usług płatniczych” - są biura usług płatniczych. 

6.Określenie „wydawanie pieniądza elektronicznego”  dla  określenia wykonywanej  działalności gospodarczej,  w tym  jako element  nazwy (firmy),  lub    w 

reklamie może być używane wyłącznie przez wydawców pieniądza elektronicznego. 



 

 

 

działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie 

transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 ustawy o usługach płatniczych2. 

□ Oświadczam, że przebywam legalnie na terytorium państwa członkowskiego UE. 

□ Rachunek PRP z kartą płatniczą 

□ Rachunek PRP bez karty płatniczej 

□ Rachunek PRP z dostępem do usług bankowości elektronicznej 

□ Rachunek PRP bez dostępu do usług bankowości elektronicznej 

 

Niniejszym potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym wniosku. 

 

Miejscowość, data:………………………………………………………………….. 

 

-----------------------------------------                                     ------------------------------------------------- 

  podpis Wnioskodawcy                          pieczątka i podpis pracownika SKOK 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKOK ENERGIA z siedzibą przy ulicy  

 

                                                                                                                                                                                     
7.Wyłącznie  uprawnionymi  do używania  w nazwie  (firmie)  określenia  „instytucja  pieniądza  elektronicznego”  są  instytucje  pieniądza  elektronicznego i 

oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego. 

 
2 Art. 59ia. Ustawy o usługach płatniczych. 

1.Dostawcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, oferujący usługi związane z 

prowadzeniem rachunków płatniczych dla konsumentów, są obowiązani do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego. Obowiązek 

ten w przypadku dostawców wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 9 dotyczy wyłącznie członków danej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 

2.Podstawowy rachunek  płatniczy  jest  przeznaczony  dla  konsumentów,  dla  których  żaden  dostawca,  o  którym  mowa  w  art.  4  ust.  2  pkt  1-3  i  9, z 

wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 3.  

 3. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie: 

1)dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek; 

2)dokonywanie wypłat gotówki  z  rachunku  na  terytorium  któregokolwiek państwa  członkowskiego,  w  bankomacie  lub w  placówce  dostawcy, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w godzinach pracy tego dostawcy lub poza nimi, lub 

przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty; 

3)wykonywanie  na  terytorium  państw  członkowskich   transakcji   płatniczych,  o   których   mowa  w   art.  3   ust.  1   pkt   2, w   szczególności  w 

urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych 

wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego 

wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez dostawcę transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty  płatniczej,  powodujących  

przekroczenie  środków  zgromadzonych  na  rachunku,  o  którym  mowa  w  art.  4  ust.  2  pkt  4  ustawy  o kredycie konsumenckim.  

4.Obowiązek zapewnienia wypłaty w placówce poza godzinami pracy dostawcy następuje wyłącznie w przypadku gdy dostawca oferuje  takie usługi. 

5.Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach podstawowego 

rachunku płatniczego jest obowiązany zapewnić usługi, o których mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim świadczy takie usługi w ramach prowadzenia innych 

rachunków płatniczych. 

6.Dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-3 i 9, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, udostępnia na żądanie 

konsumenta, nieodpłatnie, informacje o podstawowych rachunkach płatniczych dostępnych w jego ofercie, warunkach korzystania z rachunków oraz opłatach 

z tym związanych. 

 



 

 

Hamernickiej 4 lok. 1 w Kozienicach, kod pocztowy: 26-900 moich danych osobowych w celu 

wnioskowania o założenie Podstawowego Rachunku Płatniczego. 

 

                                                                                                 …………………………………………. 

  podpis oświadczającego 
 

INFORMACJA  
o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK Energia z siedzibą przy ulicy Hamernickiej 4 lok. 1 w Kozienicach, kod pocztowy: 
26-900 (dalej: „Administrator” lub „My”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 
iod@skokenergia.pl 
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 
1) wykonania Umowy – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO3; 
2) rozpatrywania skarg na naszą działalność i reklamacji, o których mowa w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i rzeczniku finansowym oraz ustawie o usługach płatniczych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3) przeciwdziałania wykorzystywania naszej działalności dla celów mających związek z przestępstwem  prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
4) wykonywania obowiązków sprawozdawczych wobec organów nadzoru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
5) księgowym, rachunkowym i archiwalnym, wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
6) ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy oraz ochrony przed roszczeniami, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego 

interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; naszym prawnie uzasadnionym interesem jest domagać się spłaty zobowiązań 
wynikających z Umowy oraz bronić się przed składanymi na nasze działania skargami, reklamacjami i powództwami; 

7) zapobiegania przestępstwom, o których mowa w ustawie o usługach płatniczych – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie tzw. 
prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

8) raportowania wewnętrznego, sporządzania analiz finansowych i statystyk, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uważamy konieczność zarządzania naszą działalnością operacyjną, w tym 
kontrolowanie stabilności i płynności finansowej Kasy. 

Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe: 
1) do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy – w przypadku przetwarzania w celu wykonania Umowy; 
2) do czasu rozstrzygnięcia wniesionej skargi lub reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w tym celu; 
3) do upływu okresu obowiązkowego przechowywania danych wskazanych w przepisach ustaw wskazanych w punktach 2– 5 powyżej; 
4) do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony przed 

roszczeniami.  

Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w dokonaniu Transakcji upoważnione do 
przetwarzania danych na podstawie zawartych z nami odrębnych umów (w tym KIR S.A. oraz Kasa Krajowa), podmioty wskazane w art. 105 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w szczególności podmioty utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego 
oraz inne podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów odrębnych ustaw, w tym organy nadzoru i kontroli, o 
których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, nasi podwykonawcy, jak 
również podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, księgowe, windykacyjne, prawne i inne (na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych). 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest również warunkiem zawarcia umowy. 

Informujemy również, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem podejmowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa  
w art. 22 RODO.  
 

                                                           
3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 


