PEŁNOMOCNICTWO DO RACHUNKU
Numer rachunku papierów wartościowych lub derywatów
i rachunku pieniężnego („Rachunek”)
Dyspozycja:
Składana

 osobiście

-

-

 telefonicznie (możliwa wyłącznie w przypadku odwołania!)

Dane Klienta – posiadacza Rachunku:
ID Klienta w Noble Securities S.A. („NS”)
Imię i nazwisko /nazwa Klienta
PESEL (jeśli nie posiada – data urodzenia)/ numer w KRS / numer
w innym rejestrze

Dane Pełnomocnika1:
Imię i nazwisko /nazwa Pełnomocnika
PESEL (jeśli nie posiada - data urodzenia)/ numer w KRS / numer
w innym rejestrze

Seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport)
Państwo urodzenia
NIP (dotyczy podmiotów, a w przypadku podmiotu, który nie ma takiego
numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji)

Kod LEI (lub inny identyfikator do raportowania transakcji)2
Data odnowienia (data ważności) kodu LEI2

Adres zameldowania / siedziba
Adres e-mail

Telefon

Rodzaj dyspozycji Klienta

ZAKRES
PEŁNOMOCNICTWA
(można wybrać tylko jeden zakres)

Podpis Klienta

Obywatelstwo

 UDZIELAM

 PEŁNE (z wyłączeniem zmiany i rozwiązania Umowy oraz otwierania kolejnych Rachunków)
 PEŁNE z WYŁĄCZENIEM WYPŁAT
 STAN RACHUNKU i HISTORIA
 STAN RACHUNKU i WYPŁATY

________________________________
podpis

____________________________________________
miejscowość

(W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych reprezentant/reprezentanci umieszczają również pieczęć imienną)


ODWOŁUJĘ
W CAŁOŚCI

_____________________________
data

Ustalam hasło do pierwszego logowania w aplikacji „Sidoma” (w przypadku, gdy Pełnomocnik już
korzysta z „Sidomy” w Noble Securities S.A., podanie hasła do pierwszego logowania w aplikacji „Sidoma”
nie jest konieczne). Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, przynajmniej jedną dużą literę,
przynajmniej jedną małą literę, przynajmniej 2 różne cyfry.

oraz hasło uprawniające do dysponowania Rachunkiem telefonicznie
Podpis Pełnomocnika ____________________________________________________
podpis

________________________________
data

Oświadczam, iż Klient lub jego reprezentanci oraz Pełnomocnik przedstawili mi oryginały swoich dokumentów tożsamości. Potwierdzam zgodność danych Klienta lub jego reprezentantów
oraz Pełnomocnika na pełnomocnictwie z danymi z dokumentów. Oświadczam, iż podpisy Klienta lub jego reprezentantów oraz Pełno mocnika zostały złożone w mojej obecności (nie
dotyczy dyspozycji składanej telefonicznie).

Podpis i pieczęć pracownika
Noble Securities S.A./Agenta Noble Securities S.A. _____________________________________________
(Pracownik Agenta Noble Securities S.A. umieszcza dodatkowo pieczęć Placówki Agenta)

podpis

__________________________________
data

1 – niniejszy dokument stanowi podstawę do aktualizacji (uzupełnienia) danych osobowych Pełnomocnika, jeżeli występuje on w charakterze:
a) pełnomocnika do innych Rachunków (jeżeli pełnomocnictwa takie zostały udzielone) lub
b) klienta w przypadku prowadzenia dla niego przez NS innych Rachunków, ewidencji obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych lub rejestru sponsora.
2 - podanie kodu LEI dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podanie innego identyfikatora do raportowania
transakcji dotyczy osób fizycznych zagranicznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
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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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