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Rachunek Nr  Miejscowość i data 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Stanowiące załącznik do " Umowy prowadzenia rachunku aktywów niepublicznych " zawartej w dniu 
…………………………. pomiędzy Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
zwanym dalej Domem Maklerskim lub DM Banku BPS S.A., a:  
 

Panią / Panem / Firma *  

zam. / siedziba *  

Seria i numer dokumentu tożsamości / KRS*   

PESEL / REGON *   

NIP *   
 

zwaną/-ym dalej Właścicielem Rachunku 

 

1. Właściciel Rachunku udziela: 
 

Pani / Panu *  

zamieszkałej /-emu  

Seria i numer dokumentu tożsamości   
PESEL    
telefon   
Adres email  

 

Pełnomocnictwa do dokonywania czynności na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym 
w następującym zakresie: PEŁNY // DO PRZEGLĄDU *: 

2. Właściciel Rachunku: 
a. Wyraża zgodę / Nie wyraża zgody* na składanie przez pełnomocnika dyspozycji za pośrednictwem 

telefonu. Pełnomocnik ustala następujące brzmienie hasła:** ………………………………..……., służącego 
do jego identyfikacji przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. przy składaniu 
dyspozycji za pośrednictwem telefonu. 

b. Wyraża zgodę / Nie wyraża zgody* na składanie przez pełnomocnika dyspozycji za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej, w tym na składanie przez pełnomocnika dyspozycji za pośrednictwem 
aplikacji internetowej M@klernet. 

c. Wyraża zgodę / Nie wyraża zgody* na składanie przez pełnomocnika dyspozycji za pośrednictwem 
opcjonalnej aplikacji mobilnej M@klernet Mobile, w przypadku wyrażenia zgody na składanie przez 
pełnomocnika dyspozycji za pośrednictwem aplikacji internetowej M@klernet.  
 
Pełnomocnikowi nadaje się identyfikator (LOGIN): …………………… służący do identyfikacji przy składaniu 
dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
 

3. Właściciel rachunku może w każdym czasie odwołać lub zmienić pełnomocnictwo zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu. 

 

 

 

     

 (podpis/y Mocodawcy/ów)  

 

 

 

 

(podpis Pełnomocnika)  

   

 (pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej Dom Maklerski Banku BPS S.A.)  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
** hasło telefoniczne nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych, hasło może zawierać maksymalnie 25 znaków 

http://www.dmbps.pl/
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Oświadczenia Pełnomocnika: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym dokumencie i dokumentach mu  towarzyszących jest Dom Maklerski 
Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 81. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umów dla których 
zostaliście Państwo ustanowieni pełnomocnikiem w czasie jej trwania, a także w celach stanowiących prawny interes administratora i w celach 
zgodnych z tymi celami [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016], a po wypowiedzeniu Umowy 
tylko w celach archiwalnych i przez okres wymagany prawem. 
 
Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit ‘f’ Rozporządzenia UE 2016/679 dane Państwa mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie 
Administratora w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego (Motyw 47). Macie jednak Państwo prawo w dowolnej chwili wnieść 
sprzeciw wobec takiego przetwarzania w sposób opisany w Polityce Prywatności DM. 
Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania lub, gdy przetwarzane dane są błędne, do żądania ograniczenia ich 
przetwarzania do czasu ich poprawienia, do żądania przeniesienia danych z wyłączeniem danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, a także 
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym także do żądania usunięcia danych z uwzględnieniem jednak treści akapitów wyżej. 
Zgłoszenie żądania usunięcia danych albo wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sprzeciwu wobec przetwarzania dla 
celów marketingu bezpośredniego, jest tożsame z  wypowiedzeniem Umowy.  
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych przez Dom 
Maklerski umów służących realizacji świadczonych przez Dom Maklerski usług.  
Dom Maklerski w sposób zautomatyzowany przetwarza dane swoich klientów (profilowanie), gdy jest to niezbędne dla zawarcia umowy albo 
gdy jest to wymagane przez prawo w tym na przykład w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy czy zapobieganiem 
przestępstwom rynkowym (manipulacje). Dom Maklerski może także w zautomatyzowany sposób przetwarzać Państwa dane w celach 
będących prawnym interesem Domu Maklerskiego w tym na przykład w celach związanych z realizowaniem  marketingu bezpośredniego 
produktów i usług własnych. Możecie Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec  przetwarzania Państwa danych w celach marketingu 
bezpośredniego w niniejszym dokumencie albo w sposób opisany w Polityce Prywatności. Zgłoszenie takiego sprzeciwu będzie oznaczać, że 
nie otrzymacie Państwo informacji o promocjach, zniżkach czy aktualnej ofercie Domu Maklerskiego. 
 
Możecie Państwo w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego. Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych w Domu Maklerskim jest osoba wskazana Uchwałą Zarządu i dostępna pod adresem email inspektor@dmbps.pl. Inne 
szczegóły dotyczące sposobu realizacji przysługujących Państwu uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) opisano w przekazanej Państwu Polityce Prywatności DM. 

 

☐ Wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych dla celów marketingu bezpośredniego. 

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną – pocztą e-mail, sms, mms itd  (art. 4 i 10 
ust. 2 Ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w tym od partnerów biznesowych. 

 
Pełnomocnik upoważnia Dom Maklerski do przesyłania informacji, dla których obowiązujące przepisy prawa wymagają formy trwałego nośnika 
(w tym informacji objętych tajemnica zawodową), w formie pliku pdf wysyłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Dom 
Maklerski może również przekazywać takie informacje w formie pisemnej (na papierze). 
 
Pozostałe zasady przetwarzania danych przez Dom Maklerski, uprawnienia Klienta wobec Domu Maklerskiego jako administratora danych 
zawarte są w Polityce Prywatności. 
  
 
 
 
 
 

     

 (podpis Pełnomocnika)  (pieczątka imienna i podpis osoby reprezentującej 

Dom Maklerski Banku BPS S.A.) 
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