Załącznik nr 2
do „Umowy o wydanie Kart Business oraz obsługę operacji dokonywanych przy ich użyciu”

FORMULARZ ADMINISTRATORÓW PROGRAMU KART BUSINESS
Nowy formularz Administratorów Programu Kartowego				

Rodzaj Programu Kartowego,
którego dotyczy Formularz:

Aktualizacja danych / Dodanie Administratorów do istniejącego Formularza

Karty Debetowe

Zastępuję dotychczasowy Formularz Administratorów

Karty Kredytowe

Numer bazowy Użytkownika (Firmy) w Banku:
(6 cyfr od 18 do 23 numeru rachunku bieżącego Użytkownika)

Pieczęć Użytkownika (jeżeli istnieje)

Administratorzy Programu
Dane Administratorów Programu, którym Bank ustawi dostępy do CitiManager oraz umożliwi obsługę funkcjonalności CitiManager. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla każdego programu niezbędne
jest ustalenie co najmniej dwóch Administratorów Programu. Prosimy o wybór jednego Administratora, do którego Bank będzie wysyłał Karty. Przed złożeniem podpisu kwalifikowanego prosimy
o wcześniejsze zapisanie dokumentu w wersji nieedytowalnej.

l.p.

Imię i Nazwisko

Państwo
urodzenia

Obywatelstwo

PESEL lub data
urodzenia w przypadku
osób, które nie
posiadają numeru
PESEL

Rodzaj
dokumentu
identyfikacji
(dowód
osobisty lub
paszport)

Seria i nr dowodu
osobistego lub
paszportu

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu
komórkowego

Ustawienie
dostępu
do modułu
Reporting
w CitiManager

Ustawienie
upoważnienia
do odbioru
kart (jedna
osoba
do wyboru)

Adres do dostarczenia kart

1

2

3

4

5

6.

STANDARD 062022

Niniejszym Użytkownik ustanawia wyżej wymienione osoby Administratorami Programu Kartowego w rozumieniu Umowy o wydanie Kart Business zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Bankiem
z zakresem umocowania opisanym w tej Umowie. Użytkownik zaświadcza, iż dane Administratorów umieszczone powyżej są zgodne ze stanem faktycznym i ich aktualność jest monitorowana przez
Użytkownika, który w razie zaistnienia zmiany niezwłocznie poinformuje o niej Bank.
Administratorem danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Bank przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy między Pani/Pana pracodawcą
/ przedsiębiorstwem, będącym klientem Banku. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, uzyskania kopii, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i do sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz przeniesienia danych. Informacja o celu i zasadach przetwarzania przez Citi Handlowy Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych  
jest dostępna na stronie internetowej citibank.pl/poland/corporate/polish/rodo.htm

Data, pieczęć

Podpis(y) Osób upoważnionych, zgodne z reprezentacją / pełnomocnictwem firmy

Formularz należy wysłać na poniższy adres: Citi Handlowy, Strefa Dokumentacji Klienta, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
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