UMOWA NAJMU SKRYTKI DEPOZYTOWEJ NR […]/07/2020

Zawarta w dniu […] 2020r. roku w Warszawie pomiędzy:
Idealbox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa),
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000657685, REGON: 366307249, NIP:
9512426729, e-mail: kontakt@safebox24.pl, zwaną dalej: Depozytariuszem, reprezentowaną przez:
…………………….……… – …………………………………
a
[…] zam.: ul. […], kod pocztowy […] , Warszawa , PESEL […….] , legitymujący się dowodem osobistym:
[…….] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […] zwaną dalej: Klientem
Strony zawierają niniejszą Umowę Najmu Skrytki Depozytowej, zwaną dalej „Umową’’.
ARTYKUŁ 1. PRZEDMIOT UMOWY NAJMU
1.1 Na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie Najmu Skrytek Depozytowych Safebox24
(dalej, jako „Regulamin’’), dostępnym na stronie www.safebox24.pl, Depozytariusz oddaje w najem
Klientowi Skrytki Depozytowe opisane w Umowie, a Klient zobowiązuje się zapłacić uzgodnione z tego
tytułu wynagrodzenie.
1.2 Strony uzgadniają, że Klient bierze w najem następującą Skrytkę Depozytową zlokalizowaną
w Skarbcu w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 49A, lokal LU4, (domofon […..]):
Lp.

Oznaczenie Skrytki Depozytowej

1.

MAŁA

Położenie
Skarbiec
Warszawa

2.

ŚREDNIA

Skarbiec
Warszawa

………

3.

DUŻA

Skarbiec
Warszawa

……....

Numer Skrytki Depozytowej
………

1.3 Klient podpisując Umowę zgadza się i potwierdza przeprowadzenie Identyfikacji umożliwiającej wejście
do Skarbca i otwarcie Skrytki Depozytowej. Odpowiednia zgoda na dokonanie Identyfikacji znajduje się w
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (Klauzule Zgody i Załączniku 2 do niniejszej Umowy (Oświadczenia
Klienta w związku z realizacją Umowy).
ARTYKUŁ 2. OKRES NAJMU
2.1 Strony zawierają Umowę najmu Skrytki Depozytowej na czas określony:
1 miesiąc

6 miesięcy

12 miesięcy

2 lata

3 lata

4 lata

5 lat

6 lat

7 lat

8 lat

9 lat

10 lat
1

2.2 Przed upływem terminu najmu Skrytki Depozytowej Klient może dokonać przedłużenia Umowy najmu
na dalszy czas określony składając stosowną dyspozycję Depozytariuszowi w drodze korespondencji email
(jak również osobiście) oraz dokonując zapłaty wynagrodzenia należnego Depozytariuszowi zgodnie z
Cennikiem przelewem bankowym na rachunek nr: 34 1140 1010 0000 4713 1800 1001 w mBanku lub
osobiście w biurze Depozytariusza.
2.3 Rozwiązanie Umowy może nastąpić także wskutek oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z ważnych przyczyn związanych z naruszeniami postanowień Umowy lub Regulaminu w
nich wskazanych. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu najmu Skrytki Depozytowej w razie rozwiązania
Umowy przez Depozytariusza w tym trybie nie podlega zwrotowi za czas, w którym Klient nie mógł
korzystać ze Skrytki Depozytowej.
ARTYKUŁ 3. DOSTĘP DO SKRYTKI DEPOZYTOWEJ – KLIENT I PEŁNOMOCNICY
3.1 Zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu oraz z punktem 4.1.3 Regulaminu Klient udziela pełnomocnictwa i
upoważnia do dostępu do Skrytki Depozytowej następujące osoby :
[…] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem osobistym: […] , adres
e-mail do korespondencji: […] , tel. […] zwaną dalej: Pełnomocnikiem
[…] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem osobistym: […] , adres
e-mail do korespondencji: […] , tel. […] zwaną dalej: Pełnomocnikiem
3.2 Pełnomocnictwa zostaną udzielone zgodnie z Regulaminem, w formie pisemnej na podstawie wzoru
pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik 4 do niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ 4. WYNAGRODZENIE
4.1 Za wynajęcie Skrytki Depozytowej, oraz inne czynności określone w Regulaminie, Klient zobowiązuje
się zapłacić Depozytariuszowi wynagrodzenie w wysokości …………………………. zł (słownie:
………………………………………………………………….. złotych, …../100), obliczonej na podstawie
Cennika, dostępnego na stronie www.safebox24.pl (skrytka ……………….. , okres: ………………… , 1
klient + …… pełnomocników, ubezpieczenie z limitem ……. tys. zł).
4.2 Wynagrodzenie pobrane będzie z góry za cały okres najmu Skrytki Depozytowej.
4.3 Wynagrodzenie płatne będzie w chwili zawarcia Umowy, przelewem, gotówką lub kartą płatniczą. W
przypadku przedłużenia okresu najmu Skrytki Depozytowej wynagrodzenie Depozytariusza może zostać
zapłacone przelewem na Rachunek Bankowy Depozytariusza wskazany w Umowie i/lub Regulaminie.
ARTYKUŁ 5. BEZPIECZEŃSTWO DEPOZYTU
5.1 Depozytariusz zobowiązuje się do ochrony Skarbca oraz zabezpieczenia Skrytki Depozytowej przed
dostępem osób nieuprawnionych z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalisty.
5.2 Depozytariusz umożliwi dostęp do Skarbca i Skrytki Depozytowej Klientowi lub jego Pełnomocnikowi
ustanowionemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5.3 Klient oświadcza, że został poinformowany i rozumie, iż osobą upoważnioną do dostępu do Skrytki
Depozytowej i dysponowania Depozytem jest każda osoba, która została poddana Identyfikacji oraz
przypisana jako pełnomocnik do Skrytki Depozytowej. Osoba zweryfikowana za pomocą Identyfikacji jest
upoważniona do dostępu do Skrytki Depozytowej i podjęcia Depozytu, zaś Depozytariusz nie dokonuje
sprawdzenia tożsamości osób zidentyfikowanych.

2

ARTYKUŁ 6. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW AML
6.1 Depozytariusz jest podmiotem obowiązanym w świetle przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1115
ze zmianami) i w związku z tym, musi podjąć określone działania w stosunku do swoich Klientów
polegające na ustaleniu ich tożsamości oraz pobraniu stosownych oświadczeń.
6.2 Klient oraz jego Pełnomocnik są świadomi stosowania przez Depozytariusz przepisów Ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1115 ze zmianami) i w związku z zawarciem Umowy poddadzą się weryfikacji i złożą stosowne
oświadczenia (Załącznik nr 5 – Oświadczenie Klienta i Załącznik nr 6 – Oświadczenia Pełnomocników).
ARTYKUŁ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w
szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.
UE L 2016, Nr 119, s. 1, które są obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku.
7.2 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że
Administratorem Państwa danych osobowych jest IDEALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ reprezentowana przez Zarząd; numer NIP: 9512426729; numer
KRS:0000657685 (dalej: Administrator).
7.3 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku z zawarta Umową, stanowi
Załącznik nr 7 do Umowy.
ARTYKUŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Dokumenty wymienione w pkt. 8.1.1 do 8.1.8 stanowią załączniki do Umowy i jej nieodłączną część, a
Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z ich treścią, potwierdza ich otrzymanie i
wyraża zgodę na ich włącznie do Umowy:
8.1.1 Klauzule Zgody i Oświadczenia Klienta w związku z realizacją Umowy (Załącznik nr 1)
8.1.2 Oświadczenie Klienta (Przedmioty deponowane w Skrytce Depozytowej (Załącznik nr 2)
8.1.3 Oświadczenie Pełnomocników (Przedmioty deponowane w Skrytce Depozytowej (Załącznik nr 3)
8.1.4 Pełnomocnictwa (Załącznik nr 4)
8.1.5 Oświadczenie Klienta - procedura AML (Załącznik nr 5)
8.1.6 Oświadczenia Pełnomocników – procedura AML (Załącznik nr 6)
8.1.7 Klauzula przetwarzani danych osobowych (Załącznik nr 7)
8.1.8 Profile biometryczne (Załącznik nr 8)
8.2 Wszelkie pojęcia, których pisownia rozpoczyna się dużą literą, a niezdefiniowane w Umowie mają
znaczenie nadane im w Regulaminie.
8.3 Wszelka korespondencja wynikająca z niniejszej Umowy kierowana będzie do stron wyłącznie na adres
e-mail wskazany w Umowie, przy czym Strony przyjmują, że korespondencja wysłana ze wskazaniem
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adresu e-mail traktowana będzie zawsze jako pochodząca od niej. Każda e stron ma obowiązek
poinformować drugą stronę o zmianie adresu e-mail, na który należy wysłać korespondencję. W przypadku
braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail uważa się za skutecznie doręczenie korespondencji na
adres wskazany w Umowie.
8.4 Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.5 Spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie. W
przypadku
braku
porozumienia,
spór
zostanie
poddany
pod
rozstrzygnięcie
Sądu
Powszechnego właściwego dla Depozytariusza.
8.6 Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Klient
……………………………………
(czytelny podpis)

Depozytariusz / Administrator
…………….…………………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 1 do umowy
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.

Klauzule Zgody i Oświadczenia Klienta
w związku z realizacją Umowy
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym udostępnionych danych
biometrycznych przez Administratora: Idealbox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000657685, REGON: 366307249, NIP: 9512426729, reprezentowanej przez Zarządu, w celu
wykonania Umowy, w tym do mojej Identyfikacji oraz dostępu do Skarbca i Skrytki Depozytowej;

2.

Wyrażam zgodę na dokonanie Identyfikacji biometrycznej w związku z realizacją Umowy;

3.

Wyrażam zgodę na kontakt mailowy i telefonicznych ze strony Depozytariusza/ Administratora w
związku z realizacją Umowy;

4.

Podaję dane osobowe dobrowolnie, świadomie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie;

5.

Zapoznałem/łam* się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych, w tym
z informacją o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach
związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora;

6.

Zapoznałem/łam* się z Regulaminem oraz Cennikiem i w całości je akceptuję;

7.

Oświadczam, że wszystkie przekazane dokumenty, zawarte w nich dane i informacje, są zgodne i
prawdziwe.

Warszawa, […] 2020r.
(miejsce i data )

……………………………………………………
(czytelny podpis Klienta)

*- niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2 do umowy
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.

OŚWIADCZENIE KLIENTA
(Przedmioty deponowane w Skrytce Depozytowej)

Ja, niżej podpisana/y* […] zam.: ul. […], kod pocztowy […] , Warszawa , PESEL […….] , legitymujący się
dowodem osobistym: […….] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […] , zgodnie z punktem 4.1.9
Regulaminu oświadczam, że zgodnie z obowiązującą Umową deponuję przedmioty, które mogą być
deponowane w skrytce/skrytkach Depozytariusza*.
Świadoma/y* odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że
powyższe informacje są prawdziwe.

[…] 2020r.
(data)

……………………………………………………………….
(Czytelny podpis Klienta)

*- niewłaściwe skreślić

art. 233 § 1 Kodeksu karnego, – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3” (Dz. U. z 1997 roku Nr 88 poz. 553 ze zm.)
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Załącznik nr 3 do umowy
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.

OŚWIADCZENIA PEŁNOMOCNIKÓW
(Przedmioty deponowane w Skrytce Depozytowej)

Ja, niżej podpisana/y* […] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem
osobistym: […] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […] zgodnie z punktem 4.1.9 Regulaminu
oświadczam, że zgodnie z obowiązującą Umową deponuję przedmioty, które mogą być deponowane w
skrytce/skrytkach Depozytariusza*.
Ja, niżej podpisana/y* […] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem
osobistym: […] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […] , zgodnie z punktem 4.1.9 Regulaminu
oświadczam, że zgodnie z obowiązującą Umową deponuję przedmioty, które mogą być deponowane w
skrytce/skrytkach Depozytariusza*.
Świadoma/y* odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że
powyższe informacje są prawdziwe.

[…] 2020r.
(data)

……………………………………………………………….
(Czytelny podpis Pełnomocnika 1 / Pełnomocnika 2)

*- niewłaściwe skreślić

art. 233 § 1 Kodeksu karnego, – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3” (Dz. U. z 1997 roku Nr 88 poz. 553 ze zm.)
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Załącznik nr 4 do umowy
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.

Warszawa, dn. […] 2020r.r.
Pełnomocnictwo
do dysponowania skrytką depozytową
Ja niżej podpisana/y*:
[…] zam.: ul. […], kod pocztowy […] , Warszawa , PESEL […….] , legitymujący się dowodem osobistym:
[…….] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […]
ustanawiam:
1. […] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem osobistym: […] ,
adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […]
2. […] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem osobistym: […] ,
adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […]
Moim/i pełnomocnikiem/-ami* i upoważniam do dysponowania Depozytem. Niniejsze pełnomocnictwo nie
upoważnia mego pełnomocnika do udzielania w moim imieniu dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik
oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu wynajmu skrytek depozytowych Safebox24 i
zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

……………………………………………
(czytelny podpis mocodawcy)

……………………………………………
(czytelny podpis Pełnomocnika 1)

……………………………………………
(czytelny podpis Pełnomocnika 2)

……………………………………………
(czytelny podpis Depozytariusza)

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do umowy
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.
Oświadczenie Klienta – procedura AML
Warszawa, dn. […] 2020r.r.
Ja, niżej podpisana/y* […] zam.: ul. […], kod pocztowy […] , Warszawa , PESEL […….] , legitymujący się
dowodem osobistym: […….] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […] , oświadczam, że:
jestem/nie jestem * (odpowiednie skreślić) osobą zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne,
2) Jestem/nie jestem * (odpowiednie skreślić) osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
3) Jestem/nie jestem * (odpowiednie skreślić) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne.
1)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

[…] 2020r.

………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyciąg z ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 2 ust. 1 pkt 11
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub
pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają
zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw
państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy
do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych
organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz
kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
Art. 2 ust. 1 pkt 12)
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne;
Art. 2 ust. 1 pkt 3)
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

9

Załącznik nr 6 do umowy – Pełnomocnik 1
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.
Oświadczenia Pełnomocników (beneficjentów) – procedura AML
Warszawa, dn. […] 2020r.r.
Ja, niżej podpisana/y* […] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem
osobistym: […] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […] oświadczam, że:
1) beneficjent rzeczywisty jest/nie jest * (odpowiednie skreślić) osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne,
2) beneficjent rzeczywisty jest/nie jest * (odpowiednie skreślić) osobą znaną, jako bliski
współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
3) beneficjent rzeczywisty jest/nie jest * (odpowiednie skreślić) członkiem rodziny osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne.
Ja, niżej podpisana/y […] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem
osobistym: […] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […] oświadczam, że:
1) beneficjent rzeczywisty jest/nie jest * (odpowiednie skreślić) osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne,
2) beneficjent rzeczywisty jest/nie jest * (odpowiednie skreślić) osobą znaną, jako bliski
współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
3) beneficjent rzeczywisty jest/nie jest * (odpowiednie skreślić) członkiem rodziny osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
[…] 2020r.

…………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyciąg z ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Art. 2 ust. 1 pkt 11
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady
Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych
spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej
administracji specjalnej;
Art. 2 ust. 1 pkt 12)
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały
utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
Art. 2 ust. 1 pkt 3)
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3) członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
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Załącznik nr 7 do umowy
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.
Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Idealbox24 Sp. z o.o.
Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IDEALBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
reprezentowana przez Zarząd; numer NIP: 9512426729; numer KRS: 0000657685 (dalej: Administrator).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Dariusz Piesio z którym można skontaktować przesyłając wiadomość
na adres e-mail: rodo@safebox24.pl.
3. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe takiej jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer paszportu, dane firmowe, dane biometryczne (wizerunek, linie papilarne) oraz
inne dane niezbędne dla realizacji określonych celów zgodnie z zasada ich minimalizacji, w celu związanym z przedmiotową
Umowa, prowadzoną działalnością, a także w związku z realizacją przepisów prawa.
4. W związku z Umową przetwarzamy Państwa dane w celu:
Realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Identyfikacji biometrycznej Państwa za Państwa zgodą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
Ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
Realizacji
prawnie
uzasadnionych
interesów
Administratora,
związanych
i świadczonymi usługami, w tym monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

z

zawartą

Umową

5. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny lub jest dobrowolne.
6.Jeśli nie udostępnicie Państwo swoich danych osobowych, świadczenie określonych usług lub podjęcie działań na Państwa rzecz
będzie niemożliwe.
7. W związku z prowadzoną działalnością oraz w oparciu o przepisy prawa, Państwa dane osobowe możemy udostępniać
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, powierzać ich przetwarzanie podmiotom świadczącym
usługi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, ubezpieczeniowe)
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, bez Państwa zgody, chyba, że
przepisy stanowią inaczej.
9. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały
zebrane lub dla których są przetwarzane, a po tym terminie, w zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności, zapewnienia
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w zakresie, w jakim jest to niezbędne i uzasadnione interesem Administratora.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu prawa określone w przepisach i na zasadach opisanych
w art. 15 – 22 RODO, w tym dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w sytuacji naruszenia przepisów przetwarzania danych osobowych.
12. W oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, ze zmianami), Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i
analizie przez Administratora w celu spełnienia obowiązku prawnego.
……………………………………………
(czytelny podpis Klienta)
……………………………………………
(czytelny podpis Pełnomocnika 1)
……………………………………………
(czytelny podpis Pełnomocnika 2)
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Załącznik nr 8 do umowy
Dotyczy umowy nr […]/07/2020 z dnia […] 2020r.

Profile Biometryczne

Klient:
[…] zam.: ul. […], kod pocztowy […] , Warszawa , PESEL […….] , legitymujący się dowodem osobistym:
[…….] , adres e-mail do korespondencji: […] , tel. […]

Biometria twarzy:
Biometria dłoni:

Pełnomocnik 1:
[…] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem osobistym: […] , adres
e-mail do korespondencji: […] , tel. […]

Biometria twarzy:
Biometria dłoni:

Pełnomocnik 2:
[…] zam.: ul. […] , kod pocztowy […] , […] , PESEL […] , legitymujący się dowodem osobistym: […] , adres
e-mail do korespondencji: […] , tel. […]

Biometria twarzy:
Biometria dłoni:
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