OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE DZIECKA
DO SKO
Dane ucznia:

1)

Imię (imiona) i nazwisko

/
Nr ewidencyjny PESEL

/ data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia i kraj urodzenia
Imiona rodziców: ojca i matki oraz nazwisko panieńskie matki
Adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość

Obywatelstwo

Nr legitymacji szkolnej
Szkoła, do której uczęszcza uczeń

Adres e-mail

Nr telefonu

Dane przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego ww. ucznia: *

Imię (imiona) i nazwisko
Nr ewidencyjny PESEL

2)

Adres e-mail

Nr telefonu

Adres do korespondencji, kod pocztowy, miejscowość

3)

Wyrażam zgodę na:
1)

przystąpienie mojego dziecka do Szkolnej Kasy Oszczędności („SKO”) realizującej program edukacji finansowej skierowanej do uczniów szkół
podstawowych oraz otwarcie, w ramach programu SKO, rachunku SKO Konto dla Ucznia i zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku
SKO Konto dla Ucznia, w zakresie określonym w Ogólnych warunkach prowadzenia i obsługi rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności, przez
opiekuna SKO i jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie przez PKO Bank Polski SA informacji opiekunowi SKO w zakresie niezbędnym
do prawidłowego zarządzania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku SKO Konto dla Ucznia,

2) wydanie mojemu dziecku unikalnego numeru nadawanego dziecku, wykorzystywanego przy jego identyfikacji m.in. w
serwisie internetowym www.sko.pkobp.pl oraz hasła pierwszego logowania (ciągu znaków służących do weryfikacji dziecka w
serwisie internetowym www.sko.pkobp.pl) oraz korzystanie przez moje dziecko z serwisu internetowego dla uczniów –
członków SKO prowadzonego pod adresem www.sko.pkobp.pl,
TAK

NIE

3) kontakt przez PKO Bank Polski SA w ramach programu SKO, do którego przystępuje moje dziecko w celu poinformowania mnie
o możliwościach dalszego korzystania przez moje dziecko z usług/oferty PKO Banku Polskiego SA.
TAK
NIE

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP:
525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

Oświadczam, że:
1) zostałem poinformowany, że Ogólne warunki prowadzenia i obsługi rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności, a także opis działania
serwisu internetowego www.sko.pkobp.pl są dostępne na stronie internetowej www.pkobp.pl i w oddziałach PKO Banku Polskiego
SA oraz u opiekuna SKO,
2) posiadam pełne prawa rodzicielskie */prawo opieki * względem mojego dziecka, którego dane są wskazane w niniejszym Oświadczeniu
– zgodzie na przystąpienie dziecka do SKO.
Potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1) z dniem ukończenia 13. roku życia moje dziecko będące członkiem SKO, kończy członkostwo w SKO, a środki pieniężne zgromadzone
na rachunku SKO Konto dla Ucznia, po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia, nie podlegają oprocentowaniu ani kapitalizacji,
2) przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, posiadający w PKO Banku Polskim SA produkt udostępniony do obsługi w serwisie
bankowości elektronicznej, po złożeniu stosownej dyspozycji w oddziale PKO Banku Polskiego SA, staje się osobą uprawnioną do
rachunku SKO Konto dla Ucznia, w serwisie bankowości elektronicznej.
stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych:
1) administratorem moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,
2) przetwarzanie przez PKO Bank Polski S.A. moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka następuje w
związku z uczestnictwem dziecka w programie SKO i ustanowieniem mnie uprawnionym do rachunku SKO Konto dla Ucznia,
3) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności
w ustawie Prawo bankowe,
4) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych,
5)

podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do przystąpienia mojego dziecka do programu SKO i otwarcia rachunku SKO Konto
dla Ucznia, a ich niepodanie uniemożliwi udział mojego dziecka w programie SKO i otwarcie rachunku SKO Konto dla Ucznia.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem

Miejscowość

Data

Podpis składającego oświadczenie przedstawiciela ustawowego
/opiekuna prawnego* ww. ucznia

Podpis opiekuna SKO

1)
2)
3)
4)

.

Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika
PKO Banku Polskiego SA

dane może wypełnić szkoła – opiekun SKO. Dane należy wypełnić drukowanymi literami.
podanie numeru telefonu jest dobrowolne; podając numer telefonu wyrażam zgodę na kontakt przez PKO Bank Polski SA w celu poinformowania mnie o
możliwościach dalszego korzystania z usług/oferty PKO Banku Polskiego albo złożenia dyspozycji rezygnacji mojego dziecka z programu SKO.
należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania dziecka.
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: w przypadku nie wyrażenia zgody - unikalny numer nadawany dziecku i hasło pierwszego logowania, przedstawiciel ustawowy lub opiekun
prawny odbiera u nauczyciela - opiekuna SKO.

