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DATUP_CHA, DATU_CHA

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA, 
PEŁNOMOCNIKA, REPREZENTANTA, PRZEDSTAW. UST. 
FORMULARZ AWARYJNY

*004*

Dokument:  Dowód  Paszport  Inny

1) Pole uzupełniane w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL. 
2) Oświadczenie obowiązkowe dla osób fizycznych, osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, osób bez zdolności do czynności prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą.
3)  Na  podany adres e-mail będziesz otrzymywał korespondencję związaną z uczestnictwem w Funduszach PKO (dotyczy adresu e-mail uczestnika).

 ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  ZMIANA DANYCH PEŁNOMOCNIKA / REPREZENTANTA / PRZEDSTAW. UST.

 Pełnomocnik  Reprezentant  Przedstawiciel Ustawowy

Nr zlecenia:

Nr rejestru:
Nr Uczestnika

0 8 – ––

rrrr  mm  dd

Imię

Imię

Nazwisko / Nazwa

Nazwisko

PESEL / REGON

Seria i numer

Tel. kontaktowy

E-mail 3)

Tel. służbowy Tel. komórkowy

POK Nr porząd.
A– – –

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
r. 1)––

Dane identyfikujące: 

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
r.––

PESEL / REGON 

Data Waż. Dok. Tożsam.: (dd-mm-rrrr)
r.––

Dane identyfikujące Uczestnika:

Dokument:  Dowód  Paszport  Inny Płeć:  Kobieta  Mężczyzna

Dane zmienione:

Imię

Nazwisko / Nazwa

PESEL / REGON

Seria i numer

Imię matki

Kraj obywatelstwa 2)

Dane kontaktowe:

Miejscowość urodzenia 2) Kraj urodzenia 2)

Imię ojca

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
r. 1)––

Data Waż. Dok. Tożsam.: (dd-mm-rrrr)
r.––

1)
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 Przedsiębiorstwa niefinansowe
 Bank Centralny
 Instytucja przyjmująca depozyty z wyjątkiem banku centralnego (banki, SKOK-i)
 Fundusze rynku pieniężnego
 Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
 Podmioty sekurytyzacyjne
 Domy maklerskie
 Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego z wyjątkiem podmiotów sekurytyzacyjnych i domów maklerskich
 Pomocnicze instytucje finansowe
 Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
 Instytucje ubezpieczeniowe
 Fundusze emerytalno - rentowe
 Instytucje rządowe szczebla centralnego
 Instytucje rządowe i samorządowe szczebla regionalnego
 Instytucje samorządowe szczebla lokalnego
 Fundusze zabezpieczenia społecznego
 Gospodarstwa domowe
 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Klient prowadzi działalność w co najmniej jednym z niżej wymienionych obszarów:
Obowiązkowe dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej.

  Świadczenie nielicencjonowanych usług finansowych
  Warsztat samochodowy
  Sklep z bronią
  Usługi hotelarskie (pensjonat, motel, hotel)
  Usługi gastronomiczne (bar, kawiarnia, restauracja)
  Usługi kosmetyczne
  Biuro rachunkowe
  Zakład jubilerski/pracownia złotnictwa
  Budownictwo
  Farmacja
  Opieka zdrowotna
  Kantor wymiany walut
  Przemysł wydobywczy
  Działalność związana z obrotem znacznymi ilościami gotówki
  Biuro podróży
  Firmy zagraniczne z siedzibą w tzw. Rajach podatkowych
  Firmy prowadzące ożywioną działalność importowo/eksportową, tzn. transferujące za granicę lub otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy
  Firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi)
  Podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego
  Usługi modelek, hostess itp.
  Handel telefonami
  Sklepy nocne
  Lombard
  Kluby sportowe, w tym siłownie, fitness kluby itp.
  Handel używaną odzieżą
  Parki rozrywki
  Remonty, wykańczanie wnętrz
  Przedsiębiorstwo działające w sektorze związanym z pracą manualną taką jak sprzątanie, pakowanie żywności, prace polowe
  Śmieci, odpadki
  Waluty wirtualne
  Hurtowy handel alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi lub złomem
  Instytucje zajmujące się inkasem czeków i usługami telegraficznego przekazywania środków pieniężnych
  Prowadzenie gier hazardowych, w szczególności takich jak: kasyna gry, wyścigi konne, loterie, inne gry losowe
  Obrót towarami o wysokiej wartości jednostkowej (w szczególności, takimi jak: biżuteria, metale szlachetne, samochody, jachty, samoloty, nieruchomości)
  Dom aukcyjny
  Renowacja/ konserwacja dzieł sztuki/ antyków

Oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym jest:
(Obowiązkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

 Uczestnik         inna osoba (wypełnienie tego pola obliguje wypełnienie formularza wskazania Rzeczywistego Beneficjenta)

Adres stały

Adres korespondencyjny

–

–

Adresy:

Sektor inwestora wg NBP:
Obowiązkowe dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej.
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Dane osoby składającej zlecenie:

 Uczestnik  Reprezentant  Pełnomocnik  Przedstawiciel Ustawowy

Dokument:  Dowód  Paszport  Inny Dokument:  Dowód  Paszport  Inny

 Uprawnienia jednorazowe  Uprawnienia jednorazowe

Seria i numer Seria i numer

Data Ważności Dok.: (dd-mm-rrrr)
r.––

Data Ważności Dok.: (dd-mm-rrrr)
r.––

Imię Imię

Nazwisko Nazwisko

Kraj obywatelstwa Kraj obywatelstwa

PESEL PESELData urodzenia (dd-mm-rrrr) Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
– –– –

4) Jeśli którakolwiek z opcji tej sekcji jest zaznaczona, wtedy informacja o źródle majątku jest obligatoryjna.
5) Wypełniamy tylko jeśli dane uczestnika lub przedstawiciela ustawowego zmieniły się w poniższym obszarze.
6) Pole to jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy uczestnik jest: PEP / członkiem rodziny PEP / bliskim współpracownikiem PEP.
7) Ta sekcja jest zawsze obligatoryjna.

Oświadczam, że uczestnik / przedstawiciel ustawowy jest: 4) 5)

 Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (tzw. „PEP”)
 Członkiem rodziny PEP
 Bliskim współpracownikiem PEP

Źródło pochodzenia wartości majątkowych: 7)

 Umowa o pracę
 Darowizna
 Spadek
 Dochody z majątku
 Kredyt
 Sprzedaż nieruchomości
 Umowa zlecenie
 Umowa o dzieło
 Wolny zawód
 Zyski kapitałowe
 Dochody z najmu nieruchomości
 Emerytura lub renta
 Dochody z działalności gospodarczej
 Wygrana losowa

Cel inwestycyjny: 7)

 Wzrost wartości inwestycji
 Ochrona kapitału
 Zgodny z celem inwestycyjnym w Funduszu
 Zabezpieczenie przyszłości własnej
 Zabezpieczenie przyszłości bliskich

Źródło majątku: 6)

 Umowa o pracę
 Darowizna
 Spadek
 Dochody z majątku
 Kredyt
 Sprzedaż nieruchomości
 Umowa zlecenie
 Umowa o dzieło
 Wolny zawód
 Zyski kapitałowe
 Dochody z najmu nieruchomości
 Emerytura lub renta
 Dochody z działalności gospodarczej
 Wygrana losowa

Charakter stosunków gospodarczych: 7)

  Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych co najmniej w okresie horyzontu 
inwestycyjnego właściwego dla Funduszu i nabywanego produktu

 Długotrwałe (czas nieokreślony)
 Krótkotrwałe (mające charakter przejściowy)

Adres stały Adres stały

Nr uprawnień Nr uprawnień

– –
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Data (dd-mm-rrrr)
r.––

Godzina, Minuta
–

Podpis składającego zlecenie:

Podpis i pieczęć imienna Sprzedawcy Pieczęć prowadzącego dystrybucję

PESEL

Nazwa dystrybutora:

Nr i nazwa POK

Imię i Nazwisko Sprzedawcy

8) Prosimy zaznaczyć „x” w okienkach, które odpowiadają kanałom komunikacji/sposobom za pomocą których zgadza się Pani/Pan na kontaktowanie się z Panią/Panem przez Administratora.

Wyrażam wolę składania zleceń za pośrednictwem Internetu oraz oświadczam, że Zasady składania zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI zostały mi doręczone, 
zapoznałem/am się z nimi i akceptuję ich treść.

  TAK   NIE (odwołanie wcześniejszej zgody)

Wyrażam wolę składania zleceń za pomocą telefonu oraz oświadczam, że Zasady składania zleceń za pomocą telefonu obowiązujące w funduszach inwestycyjnych 
otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A. zostały mi doręczone, zapoznałem/am się z nimi i akceptuję ich treść.

  TAK   NIE (odwołanie wcześniejszej zgody)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. moich danych osobowych, dla celów marketingu produktów i usług PKO
TFI oraz zarządzanych przez PKO TFI funduszy inwestycyjnych, w tym w celach analitycznych i profilowania. Profilowanie będzie realizowane dla określenia 
preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

  TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego wysyłanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
(„Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, za pośrednictwem: 8)

  adresu e-mail,   numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:
1)  administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@pkotfi.pl, telefon +48 22 358 56 00,
3)  moje dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a 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 („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),

4)  odbiorcą moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
towarzystwo, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia
dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem;

5)  moje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez Administratora marketingu nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia
sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,

6) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
7)  mam możliwość wycofania zgody na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8)  mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim

przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
9) przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10) wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.

Administratorem/administratorami danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu, przetwarzanych w ramach uczestnictwa w funduszu/funduszach 
inwestycyjnym/inwestycyjnych jest/są Fundusz/Fundusze z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, w imieniu którego działa i którym zarządza 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Dane kontaktowe administratora 
danych oraz Inspektora Ochrony Danych, a także informacje o zasadach przetwarzania i o przysługujących Pani/Panu prawach znajdują się na stronie internetowej 
https://www.pkotfi.pl/rodo/.

Zostałem/am poinformowany/a o tym, że zalecane jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Funduszy/Subfunduszy PKO TFI S.A. 
znajdującymi się na stronie www.pkotfi.pl oraz w  prospektach informacyjnych odpowiednich Funduszy PKO TFI S.A., dostępnych na stronie www.pkotfi.pl oraz u 
Dystrybutorów.

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, skarg i reklamacji, zawarte są w Prospektach Informacyjnych
odpowiednich Funduszy/Subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A. dostępnych na stronie www.pkotfi.pl oraz u Dystrybutorów.

Wyrażam zgodę na udostępnianie Dystrybutorowi numerów moich rejestrów w Funduszach/Subfunduszach zarządzanych przez PKO TFI S.A. wraz z wszelkimi 
danymi zaewidencjonowanymi na tych rejestrach w celu umożliwienia mi dostępu do tych informacji w Punktach Obsługi Klienta Dystrybutora.

Podając adres e-mail przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że na podany adres e-mail będę otrzymywał korespondencję związaną z uczestnictwem w 
Funduszach PKO (m.in. potwierdzenia nabycia/zbycia jednostek uczestnictwa) lub umowami zawartymi z Funduszami PKO/PKO TFI, chyba że złożyłem wcześniej 
wniosek o przekazywanie powyższej korespondencji w postaci papierowej.

     Wnioskuję o przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej uczestnictwa w Funduszach PKO (m.in. potwierdzenia nabycia/zbycia jednostek uczestnictwa) 
lub umów zawartych z Funduszami PKO/PKO TFI w postaci papierowej na wskazany w rejestrze adres korespondencyjny.*
*Uwaga: Jeżeli Uczestnik miał dotychczas świadczoną „Usługę e-mail”, złożenie powyższego wniosku będzie równoznaczne z jej dezaktywacją.

Odwołuję złożony wcześniej wniosek o przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej  uczestnictwa w Funduszach PKO (m.in. potwierdzenia nabycia/zbycia 
jednostek uczestnictwa) lub umów zawartych z Funduszami PKO/PKO TFI w postaci papierowej.
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