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Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w 
Polsce with its registered office in Warsaw (the “Bank”) hereby 
informs that it is the administrator of personal data of individuals 
representing the Companies that have concluded agreements 
regarding products and services with the Bank. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w 
Polsce, z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że jest 
administratorem danych osobowych osób reprezentujących 
Spółki, które zawarły z Bankiem umowy o produkty i usługi. 

The personal data mentioned above are processed pursuant to 
article 112 b of the Banking Act of 29 August 1997 (consolidated 
text, Journal of Laws of 2002, No. 72, item 665, as amended) and 
pursuant to article 23 section 1 item 2 and 5 of the Act of 29 
August 1997 on protection of personal data (consolidated text, 
Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended), with 
the purpose of performing the agreements concluded by the 
Companies with the Bank or with the purpose of fulfilment of legal 
requirements, including but not limited to mandatory reporting to 
the General Inspector of Financial Information. 

Powyższe dane przetwarzane są zgodnie z przepisami art. 112 b 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jednolity 
Dz.U z 2002, Nr 72 poz. 665, z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 
i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu 
realizacji umów zawartych przez Spółki z Bankiem lub w celu 
wypełniania ustawowych obowiązków Banku, w tym celu 
obowiązkowego raportowania do Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej. 

Please note that the Company shall also ensure the possibility for 
the Bank to duly identify and verify the data of individuals 
authorized to represent the Company on the basis of the personal 
identification documents of such individuals. 

Prosimy również mieć na uwadze, że Spółka powinna zapewnić 
Bankowi możliwość należytego dokonania identyfikacji i 
weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Spółki za 
pomocą dokumentów tożsamości tychże osób. 

The personal data may be transferred to entities within the SEB 
Group, including but not limited to SEB Commercial Finance Sp. z 
o.o. with its registered office in Warsaw, SEB Leasing Polska Sp. 
z o.o. with its registered office in Warsaw, SEB AG with its 
registered office in Frankfurt (Main), Germany, Skandinaviska 
Enskilda Banken S.A. with its registered office in Luxembourg, AS 
SEB Pank with its registered office in Tallinn, Estonia, AS SEB 
banka with its registered office in Riga, Latvia, AB SEB bankas 
with its registered office in Vilnius, Lithuania, PuJSC SEB Bank 
with its registered office in Kyiv, Ukraine and SEB Bank JSC with 
its registered office in, Russia, if so is necessary for the execution 
of the agreement, for the compliance and operational risk 
assessment, for the purpose of risk management within the Group 
or for rating/ classification purposes. 

Powyższe dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy 
kapitałowej SEB, w szczególności SEB Commercial Finance Sp. z 
o.o. z siedzibą Warszawie, SEB Leasing Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, SEB AG z siedzibą we Frankfurcie n. 
Menem, Niemcy, Skandinaviska Enskilda Banken S.A. z siedzibą 
w Luksemburgu, AS SEB Pank z siedzibą w Talinie, Estonia, AS 
SEB banka z siedzibą w Rydze, Łotwa, AB SEB bankas z 
siedzibą w Wilnie, Litwa, PuJSC SEB Bank z siedzibą w Kijowie, 
Ukraina oraz SEB Bank JSC z siedzibą w Moskwie, Rosja, jeżeli 
okaże się to niezbędne w celu realizacji umowy, w celu oceny 
ryzyk braku zgodności oraz operacyjnego, w celu związanym z 
zarządzaniem ryzykiem w Grupie lub w celu nadania ratingu/ 
klasyfikacji. 

Pursuant to the provisions of the Act on protection of personal 
data, the Company and its representatives have the right to 
access to the content of their data and modify such data. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 
Spółce oraz osobom ją reprezentującym przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 



 
Responsible signatories/ 
Odpowiedzialne osoby reprezentujące 
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 New signatory/ nowa osoba reprezentująca 
 Change of existing signatory/ zmiana dotychczasowej osoby reprezentującej 

Corporate details of the Company/ Dane Spółki 
Full legal name/ Pełna nazwa podmiotu 
      

Corporate identification number (CIN)/ Numer rejestracyjny spółki (KRS) 
      

Supplementary requirements regarding payment instructions in 
relation to Polish Accounts 

Dodatkowy wymóg dotyczący dyspozycji płatności w odniesieniu 
do polskich Rachunków 

Signatories responsible for giving payment instructions shall be 
registered with the Bank. The individuals stated below are hereby 
appointed as responsible signatories on behalf of the Company for 
payment instructions via one or more below indicated 
communication channels other than through C&I Online internet 
banking system in relation to Accounts held with the Bank in 
Poland. 
 

 MT 101 Request for Transfer 
 Automated Sweeps 
 Automated sweeps - Account (for deposit)  
 Global Corporate Access 
 Corporate Access over Swift 
 Direct Debit transactions 

Osoby reprezentujące odpowiedzialne za składanie dyspozycji 
płatności powinny zostać zarejestrowane w Banku. Osoby 
wskazane poniżej są niniejszym wskazane jako osoby 
odpowiedzialne reprezentujące Spółkę w zakresie dyspozycji 
płatności składanych za pomocą jednego lub kilku z poniżej 
wskazanych kanałów komunikacji innych niż system bankowości 
internetowej C&I Online w odniesieniu do Rachunków 
prowadzonych przez Bank w Polsce. 

 MT 101 
 Automatyczne Przelewy 
 Automatyczne przelewy - Rachunek (depozytowy) 
 Global Corporate Access 
 Corporate Access over Swift 
 Transakcje inicjowane Poleceniem Zaplaty 

Responsible signatories/ Odpowiedzialne osoby reprezentujące 

Surname, first name/ Nazwisko, imię 
      

Digipass number/ Numer Digipass 
      

X-id / X-id  
      

PESEL (Polish personal identification number) OR date of birth / PESEL LUB data urodzenia1 
      

Citizenship/ Obywatelstwo 
      

ID document numer/ Numer dokumentu tożsamości 
      

ID document type/ Typ 
dokumentu2 tożsamośc 
      

Address/ Adres  

      

 
Surname, first name/ Nazwisko, imię 

      
Digipass number/ Numer Digipass 

      
X-id (if exists)/ X-id (jeżeli taki 
istnieje) 

      

PESEL (Polish personal identification number) OR date of birth / PESEL LUB data urodzenia3 

      
Citizenship/ Obywatelstwo 

      

ID document numer/ Numer dokumentu tożsamości 

      
ID document type/ Typ 
dokumentu4 tożsamośc 

      

Address/ Adres  

      

The Company certifies and confirms that the stated information is 
true and complete. 

Spółka zaświadcza i potwierdza, iż podane dane są prawdziwe i 
kompletne. 

The Company undertakes to immediately inform the Bank of any 
changes whatsoever to the information given herein. 

Spółka zobowiązuje się natychmiast zawiadomić Bank o 
jakiejkolwiek zmianie danych zawartych w niniejszym dokumencie. 

The Company certifies and confirms that it has informed the 
individuals authorised to give instructions or execute transactions 
on behalf of the Company regarding the processing of their 
personal data, the purpose of such processing and the manner of 
verification, amending and deleting them.  

Spółka zaświadcza i potwierdza, że poinformowała 
odpowiedzialną osobę reprezentującą o przetwarzaniu jej danych 
osobowych, celu ich przetwarzania oraz sposobie weryfikacji, 
poprawiania i usuwania danych.  

                                                      
1 Date of birth only in case of lack of PESEL number/ Data urodzenia wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL 
2 Polish Identification Card or, in case of non-Polish citizens, passport or residence card/ Dowód osobisty lub, w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, 
paszport lub karta pobytu 
3 Date of birth only in case of lack of PESEL number/ Data urodzenia wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL 
4 Polish Identification Card or, in case of non-Polish citizens, passport or residence card/ Dowód osobisty lub, w przypadku osób nieposiadających polskiego 
obywatelstwa, paszport lub karta pobytu 



 
Responsible signatories/ 
Odpowiedzialne osoby reprezentujące 
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The Company also undertakes to enable the Bank to verify the 
personal identification document or to hand over to the Bank a 
copy certified by a notary public of such document. 

Spółka oświadcza także, że zobowiązuje się umożliwić Bankowi 
weryfikację dokumentów tożsamości lub przekaże Bankowi 
poświadczoną notarialnie kopię tego dokumentu. 

Signatures of the Company/ Podpisy osób reprezentujących Spółkę 
Date, place/Data, miejscowość 
      

Signatures/Podpisy 
      

 

 

Printed names/Imiona i nazwiska czytelnie 
      

 
      

  



 
Responsible signatories/ 
Odpowiedzialne osoby reprezentujące 
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Each responsible signatory hereby declares that he/ she consents 
to the processing of his/ her personal data by the Bank within the 
above mentioned scope and purpose. 

Każda odpowiedzialna osoba reprezentująca niniejszym 
oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank jej 
danych osobowych w powyżej określonym zakresie i celu. 

Each responsible signatory confirms that the stated information is 
true and complete. 

Każda odpowiedzialna osoba reprezentująca oświadcza, iż 
podane dane są prawdziwe i kompletne. 

Each responsible signatory undertakes to immediately inform the 
Bank of any changes whatsoever to his/ her personal data given 
herein. 

Każda odpowiedzialna osoba reprezentująca uprawniona 
zobowiązuje się natychmiast zawiadomić Bank o jakiejkolwiek 
zmianie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie. 

Each responsible signatory certifies and confirms that he/ she has 
been informed about the processing of his/ her personal data, the 
purpose of such processing and the manner of verification, 
modification and deleting of the personal data 

Każda odpowiedzialna osoba reprezentująca oświadcza i 
potwierdza, że została poinformowana o przetwarzaniu jej danych 
osobowych, celu ich przetwarzania oraz sposobie weryfikacji, 
poprawiania i usuwania danych osobowych. 

Each responsible signatory undertakes to enable the Bank to 
verify the personal identification documents or to hand over to the 
Bank copies certified by a notary public of such documents. 

Każda odpowiedzialna osoba reprezentująca oświadcza także, że 
zobowiązuje się umożliwić Bankowi weryfikację dokumentów 
tożsamości lub przekaże Bankowi poświadczoną notarialnie kopie 
takich dokumentów. 

Signatures of the responsible signatories/ Podpisy odpowiedzialnych osób reprezentujących 
Date, place/ Miejscowość i data 
      

Date, place/ Miejscowość i data  
      

Signature/ Podpis  
 
 
 
 
 

Signature/ Podpis  
 

Printed names/ Imię i Nazwisko drukowanymi literami 
      

Printed names/ Imię i nazwisko drukowanymi literami 
      

 


