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INTELIGO 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
inteligo.pl 
tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 
adres korespondencyjny: 
ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa 

Dyspozycja zmiany danych osobowych Klienta 

 

 

Ja niżej podpisany(a): 

Imiona: pierwsze imię       drugie imię       

Nazwisko:       

Nazwisko rodowe:       

Identyfikator Klienta:       

PESEL:            
 

Kraj urodzenia:       

Miejsce urodzenia:       

Obywatelstwo:       

Imię ojca:       

Imię matki:       

Nazwisko panieńskie matki:       

oświadczam, że uległy zmianie moje dane: 

Nowe imiona1: pierwsze imię       drugie imię       

Nowe nazwisko1:       

Dokument tożsamości1 dowód osobisty, paszport polski /zagraniczny2: 

Nowy typ dokumentu1:       

Nowa seria i nr dokumentu1:       

Nowa data wydania i ważności dokumentu1: data wydania:        data ważności:       

Nowy numer PESEL1:            
 

Nowy adres email1:       

Nowy numer telefonu komórkowego3:       

Nowy adres zamieszkania: 

Ulica:       

 numer domu:       numer lokalu:       

Miejscowość:       

Kod pocztowy:       

Poczta:       

Nowy numer telefonu do adresu zamieszkania3:       

Nowy adres korespondencyjny: 

Ulica:       

 numer domu:       numer lokalu:       
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Miejscowość:       

Kod pocztowy:       

Poczta:       

Nowy numer telefonu do adresu korespondencyjnego3:       

Nowy numer telefonu do pracy3:       

Nowy wzór podpisu4: 

 
 

Zgoda na marketing – dyspozycja zmiany: 

 
Przetwarzanie danych osobowych klienta  
i przekazywanie informacji w celach 
marketingowych 
 

 

 

 

 

 

 
WYRAŻAM ZGODĘ: 
na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informacji o 
charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących, 
 

 TAK   NIE 
 
na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów 
lub usług podmiotów współpracujących5, 
 

 TAK   NIE 
 
na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym 
informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących5 za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących. 
 

 TAK   NIE 
 

W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane z powyższych 
zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych  
w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, w bankowości 
elektronicznej lub kontaktując się z konsultantem serwisu telefonicznego 
Inteligo.  
 

 

Miejscowość       Dzień    Miesiąc    Rok       

 

 
       

  

Podpis Posiadacza Konta zgodny z obowiązującym wzorem podpisu w Banku  

 
1 Zmiana danych typu: imię/imiona, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL wymaga przesłania wraz z dyspozycją kopii dokumentu 

tożsamości, z aktualnymi danymi. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości i dyspozycji przesyłanej w formie papierowej - wymagane jest przesłanie 
również kopii obu stron dowodu osobistego/paszportu polskiego/paszportu zagranicznego. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości i dyspozycji  
przesyłanej w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym - wymagane jest przesłanie również skanu obu stron dokumentu tożsamości 
również opatrzonych podpisem kwalifikowanym. W przypadku paszportu jest to kopia lub skan strony z danymi osobowymi oraz serią i numerem paszportu.  
Zmiany dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszania można również dokonać za pośrednictwem konsultanta 

2 Niepotrzebne skreślić 
3 Jeśli chcesz usunąć numer z danych, wpisz we właściwym wierszu „BRAK” 
4 Jeśli chcesz zmienić swój wzór podpisu, prosimy o złożenie nowego wzoru w polu „Nowy wzór podpisu” 
5      Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wskazany na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz 

podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim S.A umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski S.A usługami bankowymi, wskazany na stronie 
www.pkobp.pl/podmioty. 

   wstawić „X” w odpowiednim polu 


