
data

Dane osobowe

Nazwisko

Imiona Pesel (w przypadku braku data urodzenia)

Obywatelstwo
Polskie inne

Dokument tożsamości
Dowód osobisty Paszport

Seria i numer dokumentu tożsamości Data ważności

Dodatkowy dokument
(jeśli wymagany)

Rodzaj Seria i numer dokumentu Data ważności

Status rezydencji
Rezydent Nierezydent

Adres zamieszkania

Ulica/nr domu/nr mieszkania

Kod pocztowy Miasto/kraj

Potwerdzam dane zawarte w formularzu: :

podpis klienta

Potwierdzam dokonanie identyfikacji klienta na  podstawie: oryginału dokumentu tożsamości ksera/skanu dokumentów tożsamości

podpis pod pieczątką imienną Pracownika/Agenta

podpis klienta

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1. administratorem moich danych osobowych jest Dom Maklerski Capital Partners S.A. (dalej: DM CP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować 
poprzez adres e-mail: biuro@c-p.pl lub pisemnie na adres siedziby. 
2. wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod-_dmcp@c-p.pl  lub pisemnie pod adresem siedziby.
3. moje dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do :
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora , w szczególności podmioty świadczące usługi 
operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z audytem, 
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – do momentu wygaśnięcia tego obowiązku, 
6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
8. w zakresie, w jakim moje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje mi prawo do przeniesienia danych, które dostarczyłem/łam,
9. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
10. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.

FORMULARZ IDENTYFIKACJI KLIENTA


