
 
 

 

Fundusze Inwestycyjne 

Oświadczenie w związku z uczestnictwem w Funduszach 
Inwestycyjnych i  przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Zbieranie danych osobowych odbywa się na podstawie art.87 ustawy z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146, 

poz. 1546 ze zm.). 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank, 

Towarzystwa, Fundusze i Agentów Transferowych w związku z realizacją 
złożonych przeze mnie Zleceń i Dyspozycji.  

3. Wyrażam zgodę na zbieranie i  przekazywanie przez Bank moich danych 
osobowych w związku z nabywanymi przeze mnie Jednostkami/Tytułami 

Uczestnictwa do Funduszy/Towarzystw, które są administratorami tych 
danych osobowych.   

4. Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe przetwarzane są 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze zm.), a także o prawach i 

obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym 
o prawie wglądu i poprawiania moich danych osobowych. 

5. W przypadku uczestnictwa w Funduszach, których prospekty informacyjne 
zawierają podmiotowe ograniczenia co do uczestnictwa,  oświadczam, że 

nie posiadam statusu podmiotu którego ograniczenie dotyczy i  nie składam 
zapisu na Jednostki/Tytuły Uczestnictwa na rzecz ani w imieniu żadnego 

podmiotu którego ograniczenie dotyczy. 
6. W przypadku uczestnictwa w planie systematycznego oszczędzania 

oświadczam, że zapoznałem/am się z odpowiednim 
Regulaminem/Regulaminem Uczestnictwa w Planie Systematycznego 

Oszczędzania/Regulaminem Uczestnictwa w Indywidualnym Programie 
Inwestycyjnym. 

7. Zostałem/am poinformowany/a, że osoby małoletnie nie mają możliwości 

składania Zleceń i Dyspozycji przez Kanały Elektroniczne. 
8. Przedsiębiorcy i Inne Podmioty składając Zlecenie lub Dyspozycję 

potwierdzają, że będący w posiadaniu Funduszu/Towarzystwa odpis z 
właściwego rejestru jest aktualny zgodnie z wymogami danego 

Funduszu/Towarzystwa. 
9. W przypadku czasowego zawieszania obsługi poprzez Kanały Elektroniczne 

Klient ma możliwość złożenia zleceń /dyspozycji w Punktach Sprzedaży w 
rozumieniu  "Regulaminu korzystania z Kanałów Elektronicznych dla 

Klientów Indywidualnych"/"Regulaminem korzystania z Kanałów 
Elektronicznych dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów"  w godzinach ich 

otwarcia.  
 


