ZMĚNA ÚDAJŮ KLIENTA – Právnická osoba

Vždy vyplňte všechna pole úvodní hlavičky s původními údaji pro identifikaci a poté níže pouze údaje, které měníte:
Celý název společnosti:
Identifikační číslo práv. osoby (IČO):
Jméno a příjmení osoby / osob
oprávněné jednat jménem společnosti:
Rodné číslo osoby/osob oprávněných
jednat za společnost
Typ průkazu totožnosti uvedeného
v registraci účtu:

Vyberte typ dokladu

Číslo průkazu totožnosti:
Číslo investičního účtu / účtů:

Změna údajů (vyplňte pouze údaje, které chcete změnit):
Celý název společnosti:
Identifikační číslo práv. osoby (IČO):

Sídlo společnosti:

Korespondenční adresa:

Nahrazuje stávající bankovní účet u

Přidat bankovní účet k mému účtu u
Bossa

Bossa číslo: .........................................

Měna a celé číslo Bankovního účtu

CZK

klienta:

USD
EUR

SWIFT:

IBAN:

SWIFT:

IBAN:

Odstranit účet ze systému u
Bossa

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo investičního účtu, který má být
s tímto Bankovní účtem spojen:

Nahrazuje stávající bankovní účet u

Přidat bankovní účet k mému účtu u
Bossa

Bossa číslo: .........................................

Měna a celé číslo Bankovního účtu

CZK

klienta:

USD

SWIFT:

IBAN:

EUR

SWIFT:

IBAN:

Odstranit účet ze systému u
Bossa

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo investičního účtu, který má být
s tímto Bankovní účtem spojen:
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Přidání osoby oprávněné jednat za společnost: *
Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem společnosti:
Pohlaví:

MUŽ

ŽENA

Státní příslušnost:
Typ průkazu totožnosti:

Vyberte typ dokladu

Číslo průkazu totožnosti:
Typ průkazu totožnosti:

Vyberte typ dokladu

Číslo průkazu totožnosti:
Rodné číslo:
Místo narození:
Adresa trvalého bydliště:

Korespondenční adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

* V případě uvedení nové osoby oprávněné jednat jménem společnosti, prosíme, přiložte k tomuto formuláři i kopie dokladů totožnosti této osoby
s textem „Souhlasím s pořízením kopie“ a jejím podpisem a ostatní náležité dokumenty opravňující k zastupování společnosti

Tímto prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje odpovídají skutečnému i právnímu stavu. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v tomto dokumentu, v
souladu s bodem 3.48 Pravidel se zároveň zavazuji společnosti Bossa neprodleně předložit změněné údaje prostřednictvím dokumentu „Změna údajů klienta“.
Ve výše uvedeném případě údaje poskytnuté Klientem vstoupí v platnost poté, co společnost Bossa potvrdí provedení změny údajů. Klient je srozuměn s tím,
že společnost Bossa nenese odpovědnost za kroky realizované na základě údajů obsažených v tomto dokumentu, pokud ke změně údajů dojde a Klient výše
uvedenou povinnost nesplní.
Místo a datum………………………………

Podpis………………………………………….

Tímto prohlašuji, že jsem byl informován správcem mých osobních údajů, tj. společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., se sídlem ve
Varšavě, ul. Marszasałkowska 78/80, 00-517 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Národního soudního registru (Krajowy Rejestr Sądowy)
okresního soudu pro hlavní město Varšavu, XII obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000048901, číslo REGON 010648495 a
daňové identifikační číslo (NIP) 526-10-26-828, se splaceným základním kapitálem 23.640.000,00 PLN (slovy: dvacet tři milionů šest set čtyřicet tisíc polských
zlotých), jednající prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S. A., organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské
náměstí 834/17, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO:
24225941 daňové identifikační číslo CZ683048532 (dále jen „Bossa“) o následujícím: a) účel shromažďování osobních údajů, tj. uzavření Smlouvy; b)
předpokládaní příjemci údajů, tj. orgány veřejné správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv
stanovených v příslušných ustanoveních zákona; c) právo na přístup k obsahu mých osobních údajů a možnost opravy těchto údajů; d) zpřístupnění osobních
údajů společnosti Bossa je dobrovolné. Dále prohlašuji, že:
a) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů výhradně pro účely řádného uzavření Smlouvy a příprav analýz a reportů.
Místo a datum………………………………

Podpis…………………………………..

b) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rámci kapitálové skupiny Bank Ochrony Środowiska S.A. (dále jen „Kapitálová skupina“) pro účely
propagace (marketingu) produktů a služeb Kapitálové skupiny a příprav analýz a reportů.
Místo a datum………………………………

Podpis……………………………………

c) souhlasím se zasláním obchodních a/nebo marketingových informací prostřednictvím elektronické komunikace společnosti Bossa nebo subjektů
spadajících do Kapitálové skupiny Bossa, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých informačních službách společnosti, (v platném znění).
Místo a datum………………………………

Podpis……………………………………
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