IDENTIFIKACE KLIENTA

Jméno a příjmení:

Rodné číslo nebo datum narození,
pokud rodné číslo nebylo přiděleno:
Místo narození:
Pohlaví:

□ muž

□ žena

Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Typ průkazu totožnosti:
Číslo průkazu totožnosti:
Adresa trvalého bydliště:

Státní příslušnost:
Korespondenční adresa:

Základní měna, ve které bude Peněžní
účet veden:

CZK

USD

EUR

Název banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo Bankovního účtu:
Název Banky, u které je Bankovní účet
Klienta veden:
Číslo Bankovního účtu:
Heslo:*
Telefonní číslo:
E-mail:
*Klient si zvolí heslo pro telefonický kontakt se společností BOSSA (zadávání pokynů, zjištění informací o stavu účtu), max. 12 znaků (písmena i/nebo číslice)

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.
Zároveň tímto prohlašuji, že bankovní účet č.
vedený u banky
sídlem
(adresa pobočky banky, u které je účet veden)
je mým osobním účtem vedeným na moje jméno a v případě, že smlouvu se společností Bossa podepisuji korespondenčně, zavazuji se, že první platbu na
Peněžní účet vedený u společnosti Bossa provedu z tohoto bankovního účtu.

Místo a datum

Podpis

Tímto prohlašuji, že souhlasím s tím, aby mi společnost Bossa zasílala jakékoli informace včetně dokumentů a jejich dodatků týkajících se Makléřských
služeb, které mi společnost Bossa poskytuje, a to prostřednictvím Webových stránek a Trvanlivých nosičů dat včetně Obchodní platformy. Výše uvedené se
týká zejména následujících dokumentů: Pravidel, Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, Pravidel provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC),
Specifikací finančních nástrojů, Tabulky depositů, Přehledu obchodovacích dnů, Tabulky rolování pozic, Tabulky swapových bodů, Tabulky poplatků a provizí
– mimoburzovní trhy (OTC)

Místo a datum

Podpis

Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil s oznámením o "střetu zájmů" a že jsem byl informován o Střetu zájmů mezi mnou a společností Bossa, který vyplývá ze
skutečnosti, že Bossa jedná jako protistrana transakce, které provedu na Investičních nástrojích a v případě uzavření transakcí za použití standardizovaných
obchodních systémů, které mi společnost Bossa poskytla pro automatizované obchodování.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské
náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČO 242 25 941,
oddíl A, vložka 74923 a DIČ CZ683048532. www.bossa.cz
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Současně s výše uvedenými skutečnostmi prohlašuji, že jsem ochoten uzavřít Smlouvu o poskytování služeb na nákup nebo prodej kurzových rozdílů (CFD),
vést záznamy o těchto smlouvách a hotovostních účtech ve společnosti Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika.

Místo a datum

Podpis

Tímto prohlašuji, že si jsem vědom(a) rizika spojeného s obchodováním s Finančními nástroji. Dále prohlašuji, že moje finanční situace je dobrá a stabilní a že
moje finanční zdroje mi umožňují plnit povinnosti vůči společnosti Bossa týkající se transakcí uzavřených na mimoburzovních trzích (OTC).
Prohlašuji, že proti mně není vedeno žádné vykonávací či exekuční řízení a neznám žádné okolnosti, které by mohly v blízké budoucnosti překazit či zabránit
plnění mých povinností vůči společnosti Bossa. Zavazuji se, že jakmile se dozvím o situaci, která by mohla v budoucnu překazit či zabránit plnění mých
povinností vůči společnosti Bossa, budu společnost Bossa neprodleně o této skutečnosti informovat.
Toto prohlášení se vydává výhradně pro účely společnosti Bossa a může být zveřejněno pouze tehdy, pokud o poskytnutí informací zažádá instituce nebo
státní orgány, které k tomu mají ze zákona oprávnění, Klient nebo oprávněný zástupce Klienta.

Místo a datum

Podpis

S vědomím případné trestní odpovědnosti pro případ uvedení nepravdivých a/nebo neúplných a/nebo nesprávných údajů a informací tímto prohlašuji, že
nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, kdy politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí:
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády,
vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na
výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím
právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která
obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b) fyzická osoba, která je:
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako
osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),
nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve
prospěch osoby uvedené v písmenu a).
Místo a datum

Podpis

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Uděluji tímto souhlas společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se splaceným
základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828, jednající na území České republiky prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ 242 25 941, oddíl A, vložka 74923 a DIČ CZ683048532 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
Údaje zadané Zákazníkem jsou údaje poskytnuté při vyplnění registrace k uzavření Smlouvy.
Účel shromažďování a zpracování osobních údajů:
uzavření smlouvy zákazníka se Správcem za účelem poskytování investičních služeb
spolupráce s agenty nebo zástupci s pravomocí k účtům
Zasílání nabídek produktů a služeb a/nebo informací o seminářích, školeních, marketingových akcích, soutěžích apod. pořádaných Správcem
Vedení evidence zákazníků Správce a jejich majetku na investičních účtech v souladu se zákonem
Forma / Místo zpracování
Listinná forma a/nebo elektronicky
Smluvní dokumentace zákazníka včetně všeobecných obchodních podmínek, veškerých příloh a prohlášení
Plné moci, pokyny a příkazy
Právní důvod zpracování
Z.č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů navazujících a prováděcích předpisů
Z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů
navazujících a prováděcích předpisů
Mezinárodní úmluvy FATCA, GATCA
Doba zpracování
Po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytování investičních služeb se Správcem, resp. po dobu 10 let ode dne uskutečnění posledního
obchodu a/nebo ukončení smluvního vztahu se zákazníkem
Po dobu 3 let výhradně pro marketingové a propagační účely, pokud dává souhlas osoba, která není zákazníkem Správce
2) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na office@bossa.cz nebo
dopisu na kontaktní údaje společnosti (Václavské nám. 17, 110 00 Praha 1).
3) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době
společnost nevyužívá.
4) Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Místo a datum

Podpis

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské
náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČO 242 25 941,
oddíl A, vložka 74923 a DIČ CZ683048532. www.bossa.cz

24.05.2018

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Tímto uděluji společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se splaceným
základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828, jednající na území České republiky prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ 242 25 941, oddíl A, vložka 74923 a DIČ CZ683048532 (dále jen „BOSSA“), svobodný a dobrovolný
souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a případně dalších informací, které o mně společnost BOSSA
získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám, za účelem: oslovování s nabídkou produktů a
služeb společnosti BOSSA, včetně informování o seminářích, školeních, marketingových akcích, soutěžích pořádaných společností BOSSA a odebírání
novinek.
Souhlas je udělen na dobu 3 let.
Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailem na office@bossa.cz nebo dopisem na kontaktní údaje společnosti BOSSA. Souhlas
mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Potvrzuji, že jsem informován o svých právech v rámci zpracování osobních údajů, a to že mám právo:
a. vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti,
b. požadovat po společnosti BOSSA informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
c. požadovat po společnosti BOSSA vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d. vyžádat si u společnosti BOSSA přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e. požadovat po společnosti BOSSA výmaz těchto osobních údajů,
f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost BOSSA nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Pro komunikaci se společností BOSSA ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakt: office@bossa.cz.
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti BOSSA (DPO).
Místo a datum

Podpis

V případě neposkytnutí následujících informací s vámi společnost Bossa nemůže uzavřít smlouvu o poskytování Makléřských služeb
Vyberte jednu odpověď a označte ji [X].
1. Uveďte hlavní zdroj svého příjmu a úspor:
[ ] zaměstnanecký poměr
[ ] nezávislá obchodní činnost, akciové podíly nebo samostatně výdělečná činnost
[ ] dědictví
[ ] dar
[ ] výhra v loterii
[ ] starobní nebo jiný důchod
[ ] úvěr
[ ] jiný:
2. Uveďte účel plánovaných investic:
[ ] rozmnožení nashromážděných finančních prostředků společně s přijetím rizika poklesu hodnoty investice
[

] jiný

3. Uveďte případného skutečného majitele účtu, pokud je*:
[ ] není jiný vlastník
[ ] osobní údaje (jméno a příjmení, číslo průkazu totožnosti, adresa, státní příslušnost)

Prohlašuji, že jsem si vědom případné odpovědnosti, včetně trestní, kdy činím prohlášení, že informace uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé.
Místo a datum

Podpis

* Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve
svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění shora uvedených podmínek je skutečným majitelem
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu
větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího
postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný
majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby,
která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.
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