PEŁNOMOCNICTWO
DO UMOWY O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
Dane Klienta, zwanego dalej „Klientem”, udzielającego pełnomocnictwa:
Imię i nazwisko Klienta będącego osobą fizyczną
Firma lub nazwa Klienta będącego osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej
Numer
rachunku
papierów
wartościowych
i rachunku pieniężnego Klienta w Noble Securities
S.A. (jeżeli Klient posiada więcej niż jeden rachunek,
wystarczy wskazać jeden z rachunków)
ID Klienta w Noble Securities S.A.

-

-

PESEL Klienta (jeżeli Klient nie posiada numeru PESEL,
pole to należy przekreślić i wypełnić dane, o których
mowa w wierszu poniżej)
Data urodzenia Klienta (proszę wpisać, jeżeli Klient
nie posiada numeru PESEL)
DODATKOWE DANE KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ, INNĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ LUB OSOBĄ FIZYCZNĄ
PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
Numer KRS lub inny właściwy numer rejestrowy

Klient, działając na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa
inwestycyjnego („Regulamin”), obowiązującego w Noble Securities S.A. oraz zgodnie z umową o świadczenie przez Noble
Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego, zawartą pomiędzy Klientem a Noble Securities S.A. („Umowa”),
niniejszym oświadcza, iż udziela Panu/Pani:
Imię i nazwisko pełnomocnika
Adres zameldowania pełnomocnika (kraj, kod,
miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
PESEL pełnomocnika (jeżeli nie posiada numeru
PESEL, pole to należy przekreślić i w wierszu poniżej
wskazać datę urodzenia)
Data urodzenia pełnomocnika (proszę wpisać, jeżeli
nie posiada numeru PESEL)
Państwo urodzenia pełnomocnika
Rodzaj, seria i numer oraz data ważności dokumentu
tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty wydany w
Polsce lub paszport)
Obywatelstwo pełnomocnika

Rodzaj:

Seria i numer:

Data ważności:

pełnomocnictwa do samodzielnego i jednoosobowego reprezentowania Klienta względem Noble Securities S.A.
w ramach przedmiotu Umowy w następującym zakresie (proszę zaznaczyć właściwy zakres – wskazując TAK
lub NIE w odpowiednich polach):
1. w pełnym zakresie (tj. na takich samych prawach jak Klient)

 TAK

 NIE

2. wyłącznie do dokonywania wybranych, określonych poniżej czynności:

 TAK

 NIE

a) odbieranie w imieniu i na rzecz Klienta rekomendacji inwestycyjnych sporządzonych przez Noble
Securities S.A.

 TAK

 NIE

b) inny,
szczególny
zakres
pełnomocnictwa
(proszę
napisać
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 TAK

 NIE
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jaki):

Klient oświadcza, że udziela niniejszego pełnomocnictwa (proszę zaznaczyć właściwe pole; w przypadku udzielenia
pełnomocnictwa na czas określony, proszę wpisać końcową datę obowiązywania pełnomocnictwa):
 na czas nieokreślony
 na czas określony, tj. do dnia: _______________________________
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym pełnomocnictwie stosuje się postanowienia Regulaminu i Umowy.

Podpis Klienta

_____________________________________________

____________________________

Podpis/-y

Data (DD-MM-RRRR)

Oświadczenie Pracownika Noble Securities S.A. /Agenta Noble Securities S.A.: Oświadczam, iż Klient przedstawił oryginał swojego dokumentu
tożsamości. Potwierdzam zgodność danych osobowych Klienta wskazanych w niniejszym dokumencie z danymi wynikającymi z dokumentu
tożsamości. Oświadczam, iż podpis został złożony przez Klienta w mojej obecności.
____________________________________________________________________________________________________________
data, podpis i pieczątka pracownika Noble Securities S.A./data, podpis i pieczątka pracownika Agenta Noble Securities S.A.
oraz pieczęć placówki Agenta Noble Securities S.A.

OŚWIADCZENIA PEŁNOMOCNIKA
1. Pełnomocnik oświadcza, że przyjmuje powyższe pełnomocnictwo udzielone przez Klienta („Pełnomocnictwo”)
i zobowiązuje się do działania zgodnie z jego treścią oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Pełnomocnik wskazuje następujące dane kontaktowe Pełnomocnika w sprawach objętych zakresem
Pełnomocnictwa:
a) numer telefonu Pełnomocnika – ten sam, który Pełnomocnik wskazał w odniesieniu do Umowy
o świadczenie usług maklerskich i brokerskich, a w przypadku braku wskazania następujący numer:
____________________________________
b) adres e-mail Pełnomocnika – ten sam, który Pełnomocnik wskazał w odniesieniu do Umowy o świadczenie
usług maklerskich i brokerskich, a w przypadku braku wskazania, następujący adres e-mail:
____________________________________

Podpis Pełnomocnika

_______________________
Podpis

_____________________
Miejscowość

____________________
Data (DD-MM-RRRR)

Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A./Agenta Noble Securities S.A.: Oświadczam, iż Pełnomocnik przedstawił oryginał swojego dokumentu
tożsamości. Potwierdzam zgodność danych osobowych Pełnomocnika wskazanych w niniejszym dokumencie z danymi wynikającymi z dokumentu
tożsamości. Oświadczam, iż podpis został złożony przez Pełnomocnika w mojej obecności.

____________________________________________________________________________________________________________
data, podpis i pieczątka pracownika Noble Securities S.A./data, podpis i pieczątka pracownika Agenta Noble Securities S.A.
oraz pieczęć placówki Agenta Noble Securities S.A.
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INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
(Pełnomocnicy/Reprezentanci)
W związku z pełnieniem przez Panią/Pana funkcji Pełnomocnika lub Reprezentanta klienta Noble Securities S.A. („Klient”) oraz przekazaniem przez
Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”), Noble Securities S.A.
z siedzibą w Warszawie („NS”, „Dom Maklerski”) przekazuje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C,
00-843 Warszawa, nr KRS 0000018651.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Pełnomocnik lub Reprezentant może skontaktować się pod następującym adresem:
Inspektor ochrony danych Noble Securities S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, adres e-mail: iod@noblesecurities.pl lub
z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl
3. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych:
Organem nadzorczym właściwym w sprawę ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych do którego
Pani/Pan ma prawo wnieść skargę, której przedmiotem są kwestie dotyczące ochrony danych osobowych.
4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO - w celu realizacji umowy zawartej przez Klienta z NS,
2) art. 6 ust. 1lit. c) Rozporządzenia RODO - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NS, w tym związanego z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, składaniem oświadczeń FATCA i CRS oraz raportowaniem,
3) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – w celu realizacji uzasadnionego interesu NS.
5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Noble Securities S.A.:
Potrzeba zapewnienia: należytej weryfikacji podmiotu reprezentującego Klienta, skutecznej z nim komunikacji oraz dochodzenia roszczeń lub
obrony praw przez NS.
6. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
1) osoby upoważnione przez NS,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez NS umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione
przez te podmioty,
3) podmioty, którym NS udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
7. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
NS nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po rozwiązaniu umowy lub w przypadku
odwołania/rezygnacji z funkcji, dane będą przechowywane przez dodatkowy okres w zakresie uzasadnionym dochodzeniem roszczeń lub obrony
praw przysługujących NS zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego lub przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami o rachunkowości lub
obowiązkach podatkowych, w zależności od tego, który z tym okresów nastąpi później oraz dodatkowe 6 miesięcy.
9. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1) prawo żądania od NS dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją (np.
jeżeli w Pani/Pana ocenie praktyka przetwarzania Pani adresu e-mail oraz numeru telefonu a w przypadku Reprezentanta również
obywatelstwa, godzi w Pani/Pana dobro) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Dom Maklerski, na podstawie, o której
mowa w pkt 4 ppkt 3,
6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych.
10. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest
zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
1) jest warunkiem zawarcia umowy przez Klienta lub jej wykonania, z wyłączeniem nr telefonu, adresu e-mail oraz w przypadku Reprezentanta
obywatelstwa, a konsekwencją ich niepodania przez:
a. Reprezentanta - będzie niemożność zawarcia umowy,
b. Pełnomocnika - będzie niemożność reprezentowania Klienta wobec NS,
2) wypełnieniem przez NS obowiązków prawnych ciążących na Domu Maklerskim, w tym wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a konsekwencją ich niepodania przez:
a. Reprezentanta - będzie niemożność zawarcia umowy,
b. Pełnomocnika - będzie niemożność reprezentowania Klienta wobec NS,
3) realizacją prawnie uzasadnionych interesów NS - podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci nr telefonu lub adresu e-mail,
a w przypadku Reprezentanta – obywatelstwa, jest dobrowolne.
11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych,
w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych, NS podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzje, w tym profilowanie, czyli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych do oceny Pani/Pana cech. NS dokonuje profilowania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w celu wypełnienia
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Decyzje te są niezbędne do zawarcia lub wykonania
umowy Klienta z NS. Decyzje te podejmowane są na podstawie oceny informacji udostępnianych przez Panią/Pana lub na podstawie informacji
dostępnych w publicznych rejestrach. Decyzje te mają wpływ na możliwość świadczenia Klientowi usług przez NS lub na dostęp Klienta do
produktów i usług NS.
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