REGULAMIN OTWIERANIA RACHUNKÓW W BANKU MILLENNIUM S.A. Z WYKORZYSTANIEM
FOTOWERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI KLIENTA
§ 1.
Regulamin określa zasady oraz warunki zawierania umów rachunków bankowych przez Internet z wykorzystaniem
możliwości weryfikacji dowodu osobistego oraz danych Klienta na podstawie analizy zrobionych przez Klienta zdjęć, bez
konieczności wizyty Klienta w placówce Banku ani przekazywania dokumentacji za pośrednictwem firmy kurierskiej
(zwany dalej: Regulaminem).
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Bank – Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym
pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji
podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00
złotych,
2) Fotoweryfikacja – zgodny z wewnętrznymi procedurami Banku mechanizm weryfikacji tożsamości Klienta
stosowany podczas składania Wniosku, polegający na automatycznej analizie danych osobowych stanowiących
dane biometryczne a także innych danych osobowych na podstawie zdjęć dowodu osobistego i zdjęcia własnej
twarzy zrobionych przez Klienta
3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która składa wniosek o zawarcie Umowy rachunków bankowych, karty
debetowej oraz dostępu do usług przez Kanały Bankowości Elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej
Banku www.bankmillennium.pl
4) Wniosek - wniosek o zawarcie Umowy rachunków bankowych, karty debetowej oraz dostępu do usług przez
Kanały Bankowości elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Banku www.bankmillennium.pl
5) Umowa – indywidualna Umowa rachunków , karty debetowej oraz dostępu do usług przez Kanały Bankowości
Elektronicznej;
6) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7) Ustawa PPP - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§ 3.
Fotoweryfikacja jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie na telefonach o następujących parametrach:
1) System operacyjny: Android 5.1.1 lub iOS 11.0 i wyższe
2) Przeglądarka: Chrome 67, Safari 11.2, Firefox 60 lub Samsung Internet 7.2 i wyższe
3) Przedni aparat fotograficzny: min. 1.2 Mpix
4) Tylny aparat fotograficzny: min. 2.0 Mpix
5) Połączenie z Internetem: sieć 3G lub szybsza
§ 4.
1. Możliwość zawarcia Umowy z wykorzystaniem Fotoweryfikacji mają tylko i wyłącznie Klienci będący rezydentami
posiadającymi dowód osobisty i nadany nr PESEL oraz na dzień zawarcia Umowy nie mający stosunków umownych
z Bankiem lub nie będący uprawnionymi do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku, jako
posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza
rachunku, jak również nie będący użytkownikiem jakiegokolwiek produktu Banku, w tym karty przedpłaconej pre-paid
lub dodatkowej karty kredytowej, nie poręczają w Banku kredytu lub nie posiadają jednostek uczestnictwa Millennium
TFI.
2. Klienci zajmujący eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy PPP nie mogą zawrzeć Umowy z
wykorzystaniem Fotoweryfikacji.
3. Klient składając Wniosek na stronie internetowej Banku zobowiązany jest do:
1) wprowadzenia wszystkich danych, w tym danych osobowych wymaganych przez Bank,
2) podania numeru telefonu kontaktowego (komórkowego),
3) podania adresu e-mail,

4) wykonania za pomocą telefonu z aparatem fotograficznym zdjęć tylnej i przedniej strony swojego dowodu
osobistego oraz swojej twarzy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Prawidłowo wykonane zdjęcia
nie mogą być:
a) Zrobione przez osobę trzecią nie będącą Klientem oraz nie mogą przedstawiać osób trzecich
b) Zrobione w miejscu publicznym
c) Zrobione pod wpływem środków odurzających
5) zapoznania się i zaakceptowania treści dokumentów, przedstawionych przez Bank, dotyczących produktów, o
które wnioskuje.
4. Aplikację służącą do Fotoweryfikacji można uruchomić wyłącznie w przeglądarce telefonu komórkowego o
parametrach wskazanych w par. 3.
5. Bank, za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie internetowej, informuje Klienta o kolejnych krokach
oraz postępie procesu składania Wniosku oraz Fotoweryfikacji.
6. Bank, w wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podany przez Klienta, przekazuje 6-cyfrowy kod
służący do zatwierdzenia Wniosku oraz akceptacji Umowy.
7. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
1) Otrzymanie pozytywnego wyniku Fotoweryfikacji oraz oceny przeprowadzonej przez Bank
2) Potwierdzenie przez Klienta wprowadzonych danych oraz akceptacja umowy poprzez prawidłowe wprowadzenie i
zatwierdzenie 6-cyfrowego kodu przekazanego w SMS przez Bank we Wniosku.
8. Zawarcie Umowy zostaje potwierdzone poprzez wiadomość SMS z informacją o aktywacji rachunku, kierowaną do
Klienta na podany we wniosku numer telefonu.
9. W chwili zatwierdzenia Wniosku i zawarcia umowy przez Bank Klient staje się Posiadaczem rachunku w rozumieniu
„Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”.
§ 5.
1. Wizerunek twarzy Klienta pozyskany w procesie Fotoweryfikacji będzie służył Bankowi do weryfikacji tożsamości
Klienta i nie będzie rozpowszechniany.
2. Na potrzeby Fotoweryfikacji Bank będzie przetwarzał wizerunek twarzy Klienta, tj. dane biometryczne zgodnie z
poniższą tabelą
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tożsamości
biometryczne (wizerunek twarzy) na
art. 6 ust. 1 lit. c) roku następującego po roku w którym
dla
potrzeby potwierdzenia tożsamości w
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43 ust. 2 pkt 7
prawnych
finansowaniu terroryzmu
Ustawy PPP
ciążących na
Banku
3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Banku dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia
danych.
4. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda Klientowi przysługuje prawo do jej wycofania, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. W pozostałym zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A udostępniona Klientowi w taki sposób, że może on tę
Informację przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
§ 6.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu ogólnego
świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”

