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

--r.

Karta Klienta
(reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

Numery Rachunków:
DANE PERSONALNE
Nazwisko:
Imiona:


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

Data urodzenia:



--r.

Obywatelstwo:

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

Numer telefonu:

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

Adres e-mail:

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

Nr PESEL:
Nr dok. tożsamości:


Dokument ważny do dnia:

Status dewizowy:

--r.
Rezydent/Nierezydent*

ADRES ZAMIESZKANIA
Kod pocztowy:

-

Ulica, nr domu/lokalu:

Poczta:…............................................... Miejscowość:…............................................................................

.................................................................................................................... Kraj:…...........................................

Uwaga!
Zmiana powyższych danych zawartych w Karcie Klienta nie powoduje zmiany merytorycznej treści Umowy (Umów).

OŚWIADCZENIE KLIENTA

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 Rozporządzenia 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm. lub aktów
prawnych je zastępujących), 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.

.......................................................................
(za BDM)

............................................
(podpis Klienta)

*- niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1c do Procedury operacyjnej dla pracowników Wydziału Sprzedaży (z dnia 27.09.2021r.)

