Formulář portabilita
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Telefonní číslo (mobil):
E-mailová adresa:
Žádám ING Bank N.V., společnost založenou podle právního řádu Nizozemska se sídlem Bijlmerplein
888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, a registrovanou v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové
komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431, jednající prostřednictvím své pobočky v Praze
ING Bank N.V., se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7930, o předání mých
osobních údajů v rozsahu odpovídajícím čl. 20 GDPR, tj. právo na přenositelnost údajů.
Forma předání:
a) ❏ IB – zdarma (v případě, že jste klientem ING)
b) ❏ E-mailem na adresu uvedenou výše – zdarma. Žádost musí být podepsána a podpis úředně
		
ověřen notářem nebo Check Pointem.
Potvrzuji, že si uvědomuji, že e-mailová komunikace není bezpečnou formou komunikace, protože
není dostatečně technicky zabezpečená při přenosu dat ani při jejich uchovávání poskytovatelem
e-mailových služeb, a také mnou používané zařízení může být napadeno malwarem třetích osob,
a proto existuje riziko, že osobní údaje přenášené e-mailem na základě této žádosti mohou být
zpřístupněny a odhaleny také nepovolaným třetím osobám.
Heslování souboru:
Soubor, který Vám bude na výše uvedený e-mail odeslán musí být zabezpečen heslem, aby nebyl
přístupný nepovolaným osobám. Heslem bude jedna z Vašich odpovědí na níže uvedené otázky.
Prosím, odpovězte na níže uvedené otázky. Odpovědi nemusí být pravdivé, ale je důležité, abyste
si je pamatovali.
		

❍ Jaký je Váš oblíbený film?

		

❍ Název místa Vaší poslední dovolené?

		

❍ Jméno Vaší matky za svobodna?

Žádám o zaslání mých osobních údajů na výše uvedený e-mail a prohlašuji, že veškeré případné škody
ponesu sám a nebudu od ING Bank požadovat náhradu jakékoli újmy, která by mi v souvislosti s tím
vznikla.

Dne:						Podpis:
						(úředně ověřený, není-li osoba klientem ING Bank)
ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V.,
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 49279866, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7930.

