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Załącznik do regulaminu 

 

Oddział Okręgowy NBP w Warszawie,  dnia:……………………. 

 

Zamówienie nr: 

Data zamówienia:  

 

Sprzedano:       Odbiorca: 

 

Dane klienta:       Dane osoby upoważnionej: 

 

................................      ................................ 

.................................      ................................ 
    (nazwa i siedziba firmy) 

................................       

................................. 
     (imię i nazwisko, adres) 

 

Szczegóły dotyczące zakupionych wartości kolekcjonerskich: 

Lista produktów 

Liczba zakupionych produktów 

Cena jednostkowa 

Podatek VAT 

Suma w PLN 

 

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: pozyskanych w inny sposób niż 

bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, zawierająca zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych  

 

1. Stosownie do art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05 2016, str. 1), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski  

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21. 

2. Zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale 

nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, 

zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, stosownie do art. 14 ust. 1 i 2 

RODO, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą 

w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21; 
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2) Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP 

za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową 

pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje 

dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej 

www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 

Narodowego Banku Polskiego; 

3) źródłem pozyskania moich danych osobowych przez NBP jest osoba wymieniona 

powyżej jako klient; 

4) celem przetwarzania moich danych osobowych jest odbiór wartości 

kolekcjonerskich zamówionych w sklepie internetowym; 

5) przetwarzane będą następujące kategorie moich danych osobowych:  imię, 

nazwisko, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia  

roku w którym je zebrano; 

7) przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych; 

8) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do 

profilowania. 

 

 
 

 
……………………………………………………………. 

Potwierdzam odbiór ww. wartości kolekcjonerskich  

i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w ww. zakresie 

 

 


