........................................, dn.

--r., godz. :

Pełnomocnictwo
Właściciel rachunku:
Imię/Nazwa:

……………….................................................................. Nazwisko/Nazwa:

PESEL/REGON:



…………………....................................................................................

Upoważniam Panią/Pana
Imię:

....................................................................................... Nazwisko: ......................................................................................................................................

Adres zamieszkania:

...............................................................................................................................................................................................................................................

Adres
korespondencyjny:

................................................................................................................................................................................................................................................

PESEL:



Urząd Skarbowy:

...............................................................................................................................................................................................................................................

Obywatelstwo:

.....................................................................................

Status dewizowy: ..........................................................................................................

Tel. :

.....................................................................................

Adres email:

do dysponowania rachunkiem numer

Dowód osobisty:


.........................................................................................................

 na warunkach niżej określonych.

Czas obowiązywania pełnomocnictwa:
Stałe



;

Czasowe

od

--r. do --r.

Rodzaj pełnomocnictwa:
Pełne



Ograniczone



Zakres pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocnictwa ograniczonego):

1. Możliwość realizacji zleceń oraz dyspozycji nabycia instrumentów finansowych:
2. Możliwość realizacji zleceń oraz dyspozycji zbycia instrumentów finansowych:
3. Możliwość dokonywania wypłat (w tym dokonywania przelewów):


Tak 
Tak 
Tak


Nie 
Nie 
Nie

4. Inne ograniczenia: ....................................................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA
1.Oświadczam, iż podane powyżej dane są prawdziwe oraz że biorę na siebie odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.
2.Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., lub aktu
prawnego ją zastępującego), jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, zwana dalej BDM.
Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu i w zakresie realizacji przedmiotowej umowy oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BDM w związku z prowadzeniem
działalności i realizacją zawartych umów.
Dane przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji przedmiotowej umowy, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub przez okres do czasu wypełnienia przez BDM obowiązków prawnych na nim ciążących.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w BDM. Zostałam/em również poinformowana/y, o dobrowolności podania swoich danych
osobowych i prawie wglądu do nich jak również ich poprawiania oraz, że przetwarzanie danych osobowych przez BDM jest niezbędne w celu wykonywania przedmiotowej umowy..
3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BDM moich danych osobowych w celu przedstawienia mi informacji marketingowych dotyczących oferowanych usług i
produktów. Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia zgody, przysługuje mi prawo do jej odwołania w każdym czasie.





tak
nie
4.Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia zgody, przysługuje mi prawo do jej
odwołania w każdym czasie.

 tak

 nie
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5.Oświadczam, że zapoznałem się oraz na bieżąco będę zapoznawał się z treścią dokumentów zawierających kluczowe informacje na temat instrumentu (KID) w odniesieniu do
instrumentów finansowych wskazanych w odpowiedniej Uchwale Zarządu DM BDM S.A..

 tak

 nie

6.Zgadzam się na elektroniczną formę dostarczania dokumentów zawierających KID.

 tak

 nie

............................................

............................................

(podpis upoważniającego)

(podpis pełnomocnika)

........................................................
(za BDM S.A.)
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