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I. Zgoda na otrzymywanie od Banku BPH.SA. treści  marketingowych  oraz  handlowych dotyczących 
usług Banku  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Banku BPH.SA. (dalej: Bank) treści  marketingowych  oraz  handlowych 
dotyczących usług Banku: 

☐ adresowane na mój adres korespondencyjny, 

☐ w formie elektronicznej, na mój adres e-mail, mój numer telefonu (sms, mms), za pośrednictwem 

systemu bankowości internetowej   Banku, 

☐ w formie połączeń głosowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 

automatycznych systemów wywołujących. 

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość pisemną lub e-mail lub przez 

telefon lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku  - na adresy i numer telefonu  Banku, 

podane na stronie internetowej  Banku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

II. Zgoda na otrzymywanie od Banku BPH.SA. treści  marketingowych  oraz  handlowych dotyczących 
produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Banku BPH S.A. (dalej: Bank) treści  marketingowych  oraz  handlowych 
dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem  na podstawie umowy, w tym: 
banków, instytucji płatniczych, ubezpieczycieli, instytucji pożyczkowych, instytucji kredytowych i ich 
oddziałów, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne): 

☐ adresowane na mój adres korespondencyjny, 

☐ w formie elektronicznej, na mój adres e-mail, mój numer telefonu (sms, mms), za pośrednictwem 

systemu bankowości internetowej   Banku, 

☐ w formie połączeń głosowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 

automatycznych systemów wywołujących. 

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość pisemną lub e-mail lub 

przez telefon lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Banku - na adresy i numer telefonu  

Banku  podane na stronie internetowej Banku.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Miejscowość i Data   Podpis zgodny z obowiązującym w Banku wzorem  

Imię i nazwisko 

PESEL 


