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Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa 

Miejscowość, data 
 

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE  
(dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa  

funduszy inwestycyjnych otwartych) 
 

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Informacje przedstawione 
przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta. 
Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania jest dobrowolne, brak odpowiedzi na poszczególne pytania będzie brany pod 
uwagę przy dokonaniu przez firmę inwestycyjną oceny i może spowodować jej zaniżenie. 
 

Imię i nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:  

 

Rodzaj i numer 
dokumentu 
tożsamości: 

 

 

 
1. Ile transakcji zawarł/-a Pan/Pani samodzielnie na jednostkach uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat? 

□ 0  
 

□ 1-50  
 

powyżej 50 

 
2. Jaką kwotę zainwestował/-a Pan/Pani w jednostki uczestnictwa w okresie ostatnich 2 lat (w zł)? 

□ 0 
 

□ poniżej 50 tys. □ od 50 tys. do 200 tys.  □ powyżej 200 tys. 

 
3. Proszę o wskazanie poziomu swojego wykształcenia 

□ wyższe 
ekonomiczne 

 

□ inne wyższe 
 

 

□ średnie 
ekonomiczne 

 

□ inne średnie 
 

 

□ podstawowe 
 

 

 
4. Wykonywany obecnie lub poprzednio przez Pana/Panią zawód 

□ Wykonywany zawód  jest/był 
związany z rynkiem 
finansowym i był  wykonywany 
dłużej niż rok 

□ Wykonywany zawód  jest/był 
związany z rynkiem 
finansowym i był wykonywany 
krócej niż rok 

□ Wykonywany przez ze mnie 
zawód nie był /nie jest 
związany z rynkiem 
finansowym 

 

 
5. Czy dywersyfikacja inwestycji pomaga w redukcji ryzyka poniesienia straty? 

□ tak  □ nie  □ nie wiem 

 
6. Czy dywersyfikacja inwestycji całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty? 

 

□ tak  □ nie  □ nie wiem 

 
7. Jednostka uczestnictwa to: 

□ tytuł prawny uprawniający do 
udziału w aktywach funduszu 
inwestycyjnego otwartego 

□ Papier wartościowy notowanym 
na giełdzie papierów 
wartościowych 

□ Nie wiem 



 

 Umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa    

 

 
8. Czy inwestycja w jednostki uczestnictwa może spowodować stratę? 

 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
9. Czy stosując się do rekomendacji ogólnych i innych analiz publikowanych przez DM można ponieść stratę?  

 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
10. Czy wyceny jednostek uczestnictwa dokonuje dom maklerski? 

□ tak  
 

□ nie  
 

□ nie wiem 

 
11. W jaki sposób wyceniane są jednostki uczestnictwa? 

□ Na podstawie aktualnych cen 
zakupu i sprzedaży dostępnych 
na giełdzie papierów 
wartościowych 

□ na podstawie wyceny aktywów 
netto funduszu i podzieleniu ich 
przez liczbę przydzielonych i 
zarejestrowanych jednostek 
uczestnictwa w dniu wyceny 

□ nie wiem 

 
12. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? 

□ Jednostki uczestnictwa można 
sprzedać w drodze umowy 
cywilno-prawnej 

□ Wszystkie jednostki 
uczestnictwa dają gwarancję, 
że inwestor nie poniesie straty 

□ Jednostki uczestnictwa można 
zbyć poprzez złożenie zlecenia 
ich odkupu przez fundusz 

 
Ilość punków uzyskana przez Pana/Panią na podstawie oceny testu:..................  
 

Na podstawie powyższych informacji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że w jej ocenie, usługa przyjmowania  
i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa wybrana przez Klienta jest dla Klienta: 

 
□ odpowiednia 

 
□ nieodpowiednia 
 
 

 
□ Klient nie udzielił wymaganych informacji 

Oświadczam, że dane przedstawione w 
formularzu są zgodne z prawdą.  
Zostałem/-am poinformowana, że usługa 
świadczona na podstawie wskazanej wyżej 
umowy świadczenia usługi maklerskiej  jest 
dla mnie odpowiednia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………….........................… 
Podpis Klienta    
 
 
 
...........................................  
Podpis Pracownika DM  

Oświadczam, że dane przedstawione w 
formularzu są zgodne z prawdą. 
Oświadczam, że zostałem ostrzeżony/-a, iż w 
świetle przekazanych informacji dotyczących 
wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie 
inwestycji, w ocenie DM, usługa świadczona na 
podstawie wskazanej wyżej umowy świadczenia 
usługi maklerskiej niesie ze sobą zbyt duże 
ryzyko inwestycyjne i jest nieodpowiednią dla 
mnie inwestycją. 
 
DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. 
umowy i o realizowanie transakcji pomimo 
udzielonego Klientowi ostrzeżenia. 
 
 
 
…………………………………   
 Podpis Klienta     
 
 
 
.................................................. 
Podpis Pracownika DM  

Oświadczam, że zostałem/-am ostrzeżony/-a, iż 
w związku z odmową przedstawienia danych 
niezbędnych do przeprowadzenia oceny lub 
przedstawieniem niewystarczających danych 
dotyczących mojej wiedzy i doświadczenia w 
dziedzinie inwestycji, DM nie jest w stanie 
dokonać oceny, czy usługa jest odpowiednią dla 
mnie inwestycją. Pomimo nieprzekazania 
wymaganych informacji niniejszym wyrażam 
wolę zawarcia z DM wnioskowanej umowy 
świadczenia usług.  
 
DM akceptuje wniosek Klienta o podpisanie ww. 
umowy i o realizowanie transakcji pomimo 
udzielonego Klientowi ostrzeżenia. 
 
 
……………….........................… 
Podpis Klienta   
 
 
 
..........................................  
Podpis Pracownika DM  

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie Domu 
Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne. 
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Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa 
 

......................, dnia ...................... 
 

 
Formularz informacji – GIIF 

 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej: „DM BOŚ”) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 z późn. zm.; zwanej 
dalej: „Ustawą”) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 

jest dobrowolne, jednak brak odpowiedzi na pytania będzie przyczyną odmowy świadczenia usługi przez DM BOŚ.  
 
Nazwa Klienta: ........................................................................ 
Numer rejestru podmiotu: ........................................................ 
Kraj siedziby :........................................................................... 
Nr rachunku: ……………………………………………………… 
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi: 
 
1. Proszę wskazać główne źródło dochodów i posiadanych oszczędności: 

□ kapitał zakładowy lub inne kapitały tworzone zgodnie z przepisami prawa 
□ kredyt  
□ inne:…………………………………………………………….. 

 
2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: 

□ pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji  
□ inne:……………………………………………………………… 

 
3. Przypadki, w których wskazanie struktury udziałowej oraz ustalenie beneficjenta rzeczywistego nie jest 

konieczne: 

□ Klient jest spółką notowaną na giełdzie w kraju należącym do Unii Europejskiej  
Nazwa Giełdy: _______________________ 
Kod ISIN Klienta: _____________________ 

□ Klient jest organem władzy publicznej, 
□ Klient jest spółką, świadczącą usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo 

państwa równoważnego1, 
4. Proszę wskazać strukturę udziałową Klienta, a w przypadku wskazania, iż akcjonariuszami/udziałowcami są 

inne osoby prawne również strukturę udziałową tych podmiotów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

a) Dane wymagane dla osoby prawnej: nazwa podmiotu, KRS lub dla spółek nieposiadających siedziby w RP 

numer z odpowiedniego rejestru, siedziba, wysokość udziałów 

b) Dane wymagane dla osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wysokość udziałów, PESEL lub data 

urodzenia, nr dokumentu tożsamości 

Na żądanie DM, Klient zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające jego strukturę własnościową, np. wyciąg 
z KRS, kopię umowy spółki, odpisy z księgi udziałów/ księgi akcyjnej, kopię dokumentów tożsamości. 
5.1 Proszę wskazać osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi Klienta: 

 
Udziałowiec / akcjonariusz posiadający prawa do głosu powyżej 25%: ………………… (% udziałów) 

                                                           
1 Państwa równoważne: Związek Australijski; Federacyjna Republika Brazylii; Japonia; Kanada; Meksykańskie Stany Zjednoczone; Nowa Zelandia; Federacja Rosyjska; Republika Południowej 

Afryki; Republika Singapuru; Stany Zjednoczone Ameryki; Konfederacja Szwajcarska; Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej: Mayotte, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint Pierre i 

Miquelon, Wallis i Futuna oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia (należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
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Imię i nazwisko:  
 
 

Data urodzenia / Pesel: 
 

Adres zamieszkania: 
 
 

nr dowodu / paszportu: 

 

 
Udziałowiec / akcjonariusz posiadający prawa do głosu powyżej 25%: ………………… (% udziałów) 

Imię i nazwisko:  
 
 

Data urodzenia / Pesel: 
 

Adres zamieszkania: 
 
 

nr dowodu / paszportu: 

 

 
Udziałowiec / akcjonariusz posiadający prawa do głosu powyżej 25%: ………………… (% udziałów) 

Imię i nazwisko:  
 
 

Data urodzenia / Pesel: 
 

Adres zamieszkania: 
 
 

nr dowodu / paszportu: 

 
5.2 W przypadku braku możliwości wskazania beneficjenta rzeczywistego w pkt 5.1, należy wskazać osoby 

fizyczne sprawujące zarząd nad podmiotami, wskazanymi w pkt 4 (np. Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prosimy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja, PESEL lub data urodzenia, nr 
dokumentu tożsamości 
 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Klient nie posiada innych beneficjentów rzeczywistych niż osoby 
wymienione powyżej. 

 
Niniejszym oświadczam, że powyższe informacje dotyczące głównego źródła dochodów i posiadanych oszczędności, celu 
planowanych inwestycji oraz struktury własnościowej i zależności zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą.  
 
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję 
się do niezwłocznego poinformowania w o tym DM w formie pisemnej.  

 
 
..........................................      
Data i podpis Klienta      

 

Dodatkowe informacje DM BOŚ S.A. 
________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie dokumentu: 
□ Wyciąg z KRS/rejestru 
□ Statut spółki 
□ Umowa spółki 
□ Dowód tożsamości 
□ Dowód notowania na giełdzie 
□ Inne: ____________________________ 

 
 
..........................................     ............................................ 
Data i podpis Klienta     Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ 
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W dniu …....................... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. 
Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 
23 640 000 złotych wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, zwanym dalej „DM”, reprezentowanym przez: 
 

….....................................................................  
(imię i nazwisko pracownika)  
 
a: 
 
Nazwa Klienta:    …......................................................................... 
Regon:     …......................................................................... 
KRS:     …......................................................................... 
Adres siedziby:                         …......................................................................... 
Województwo, powiat, gmina:  ……………………………………………………….. 
Status Klienta:   Klient detaliczny 
 
Reprezentowany/a przez: 
 
Imię i nazwisko:   ………………………………………………………. 
Nr dokumentu tożsamości:  ………………………………………………………. 
PESEL:    ………………………………………………………. 
Adres zamieszkania:  ………………………………………………………. 
Województwo, powiat, gmina:  ………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko:   ………………………………………………………. 
Nr dokumentu tożsamości:  ………………………………………………………. 
PESEL:    ………………………………………………………. 
Adres zamieszkania:  ………………………………………………………. 
Województwo, powiat, gmina:  ………………………………………………………. 
 

zwanym dalej „Klientem”, zawarta została Umowa następującej treści: 

 
Umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa 

 
Numer: …………………  

 

§ 1 

1. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego 
inwestowania na warunkach określonych w niniejszej „Umowie o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa”, 
zwanej dalej „Umową”, oraz „Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – 
tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” zwanym dalej „Regulaminem Bossafund”. 

2. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu Bossafund i „Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego 
Banku Ochrony Środowiska S.A. - Bossafund”, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili 
zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z dokumentami: „Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska S.A.” oraz „Ogólny Opis Istoty Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Związanego z Inwestowaniem w Instrumenty 
Finansowe”. 

4. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią dokumentu „Polityka – Ogólne Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów” oraz 
z dokumentem „Informacja o Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim 
Banku Ochrony Środowiska S.A.” i wyraża zgodę na ich stosowanie do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Prawa i obowiązki Klientów związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych określają postanowienia właściwych Prospektów 
Informacyjnych oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów poszczególnych Funduszy. 
 

§ 3 

1. DM, po przyjęciu zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa, niezwłocznie potwierdza Klientowi fakt przyjęcia tego zlecenia. 
2. W przypadku, gdy zlecenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów lub nie może być przekazane lub wykonane z innych 

przyczyn, DM niezwłocznie informuje o powyższym Klienta.  
3. DM niezwłocznie przekazuje Klientowi informację dotyczącą braku możliwości wykonania zlecenia dotyczącego jednostek 

uczestnictwa otrzymaną od podmiotu uprawnionego do wykonywania zleceń. 
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej, przekazywane są Klientowi przez DM przy wykorzystaniu elektronicznych nośników 

informacji na adres poczty mailowej wskazany przez Klienta w Umowie, chyba że Klient wskazał inny sposób odbioru korespondencji 
w § 5 Umowy. 
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5. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad przyjmowania przez DM zleceń lub dyspozycji dotyczących jednostek 
uczestnictwa na podstawie Umowy oraz potwierdzenia ich wykonania określa Regulamin Bossafund. 

 

§ 4 

1. Klient niniejszym udziela DM pełnomocnictwa do:  
1) przyjmowania i przekazywania zleceń kupna, sprzedaży i zamiany jednostek uczestnictwa oraz anulacji tych zleceń,  
2) dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożonymi przez Klienta zleceniami i dyspozycjami, w tym 

składania w imieniu Klienta oświadczeń woli i wiedzy oraz wypełnienia w imieniu Klienta formularzy prywatnych i urzędowych 
związanych ze złożonymi zleceniami lub dyspozycjami, 

3) składania oświadczeń woli wobec osób trzecich, w tym w szczególności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów 
uprawnionych do wykonywania zleceń, w związku z realizacją złożonych zleceń oraz dyspozycji, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie i Regulaminie Bossafund, 
2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w 

DM. 
3. Szczegółowy zakres czynności objętych treścią pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady ich wykonywania określa 

Regulamin Bossafund. 

§ 5  

1. Klient składa dyspozycję sposobu odbioru korespondencji zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (proszę wybrać a) lub b): 
a)  przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM na adres korespondencyjny, 
b)  przekazywanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres poczty mailowej : ………………………………………………….. .  

2. W przypadku nie złożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji DM przekaże korespondencję 
zgodnie z ust. 1 lit. a), na co niniejszym Klient wyraża zgodę. 

3. Klient, który dokonał wyboru sposobu odbioru korespondencji zgodnie z ust. 1 lit. b) wyraża niniejszym zgodę  
na przekazywanie informacji, w tym prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, które nie są adresowane indywidualnie do 
Klienta, za pośrednictwem strony internetowej www.bossa.pl oraz na przekazywanie mu wszelkich informacji przy użyciu trwałego 
nośnika informacji innego niż papier.  

4. Klient oświadcza, iż: 
a) w celu poprawnej realizacji niniejszej Umowy, wyraża zgodę na przekazywanie przez DM jego danych osobowych do Funduszu, 

Towarzystwa zarządzającego Funduszem i/lub do Agenta Transferowego działającego na zlecenie funduszu inwestycyjnego, 
którego jednostki uczestnictwa Klient nabył za pośrednictwem DM, 

b) przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych, oprócz DM w zakresie i celu niezbędnym do realizacji 
niniejszej Umowy, jest także Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa Klient nabył za pośrednictwem DM, w celu realizacji 
obowiązku prowadzenia rejestru uczestników Funduszu oraz Fundusz. Aktualny wykaz Towarzystw, z którymi DM zawarł 
Umowy o dystrybucję wraz z ich adresami publikowany jest w drodze Zarządzenia DM. Aktualny wykaz  zarządzanych przez 
Towarzystwa Funduszy dostępny jest na stronie internetowej DM, 

c) podmiotem przekazującym dane osobowe Klienta jest DM, 
d) został poinformowany, iż przysługują mu w stosunku do Funduszu i/lub Towarzystwa zarządzającego Funduszem, prawa 

wynikające z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. 
zm,),   

e) przyjmuje do wiadomości, że zgoda, o której mowa w lit. a) jest niezbędna dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy przez 
DM, 

f) został poinformowany, że ma prawo do informacji o treści przetwarzanych danych osobowych, które jego dotyczą oraz że 
posiada prawo do ich poprawiania, 

g) podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, 
h) został poinformowany, że posiada prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania albo usunięcia jego 

danych osobowych, jeśli są one już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 
i) został poinformowany, że działalność Funduszy i Towarzystw zarządzających Funduszami, których jednostki uczestnictwa 

znajdują się w ofercie DM, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub innemu właściwemu organowi nadzoru. 
 

 
§ 6 

1. Klient ponosi we własnym zakresie wszelkie opłaty i prowizje należne funduszom inwestycyjnym z tytułu dokonywanych transakcji, 
zgodnie z zapisami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. 

2. Za wykonanie innych czynności na rzecz Klienta DM pobiera opłaty i/lub prowizje w wysokościach i terminach określonych w „Tabeli 
opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - Bossafund”, stanowiącej integralną część 
Regulaminu Bossafund. 

 
§ 7 

Klient niniejszym udziela upoważnienia agentowi DM z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia pracownikom agenta DM do 
otrzymania od DM informacji dotyczących danych jego rejestru w funduszach inwestycyjnych otwartych za pośrednictwem DM objętych 
tajemnicą zawodową, w zakresie związanym z wykonywaniem czynności umożliwiających realizację niniejszej Umowy przez agenta DM. 
 

 

§ 8 

http://www.bossa.pl/


 

 Umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa    

 

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od momentu jej podpisania do jej wykonania, zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu Bossafund. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się Regulamin Bossafund, ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz 
przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych. 

3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
 
              
Podpis reprezentantów Klienta / Wzór podpisu Klienta    Pieczęć i podpis pracownika DM 
 (pełne imię i nazwisko) 

  
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  

2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 

1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w Umowie a związanych z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, na rzecz podmiotu, 
którego jestem reprezentantem,  

2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, 
sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 

3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 
4. dobrowolności podania danych.  

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz: 
 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy, na rzecz podmiotu, którego 
jestem reprezentantem, 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów 
zbiorczych,* 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ 
S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz 
tworzenia analiz i raportów zbiorczych,* 

4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w 
skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1422 z późn. zm.),* 

5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu 
bezpośredniego od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).*  
 

* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody 
 
 
 
 
 

              
Podpis reprezentantów Klienta/ Wzór podpisu Klienta     Pieczęć i podpis pracownika DM 
  (pełne imię i nazwisko) 
 

 

 

 


