Oświadczenie
Imię:

Nr tel.:

Nazwisko:

E-mail:

PESEL:

Adres:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinum Financial sp. z o. o. sp.k. podanych na formularzu
dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Platinum Financial sp. z o.o. sp. k. oraz podmiotów rynku finansowego
współpracujących z Platinum Financial (w trakcie i po zakończeniu świadczenia usług) w tym profilowaniu w celu poznania moich
potrzeb.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Platinum Financial Sp. z o.o. sp.k. lub podmiotów powiązanych kapitałowo z Platinum Financial
informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycz nych systemów wywołujących
wybierając jako formę kontaktu:

TAK
*

NIE

TAK
*

NIE

Wiadomości elektroniczne
(w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Platinum Financial, serwisy
internetowe, w tym portale społecznościowe)
Połączenia głosowe
(rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

Może Pan/Pani wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
zgoda@finanseplatinum.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
Administrator
danych

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Platinum Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa, ul. Warszawska 39, 61-028 Poznań, NIP 7822556023, REGON: 302323229, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000446876, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy (zwana dalej też: “Administratorem”).

Dane kontaktowe

W sprawach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez
wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres RODO@finanseplatinum.pl lub pisma na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania
oraz podstawa prawa
przetwarzania

Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane:
•
w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
•
marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
•
w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
•
w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów
RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom, którym Administrator, na podstawie odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie
danych osobowych np. agencjom marketingowym, BIK lub firmom IT. Dane osobowe mogą być przekazane także innym podmiotom,
na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

Okres przez który dane będą
przechowywane

Okres przetwarzania danych:
Działania na danych wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora będą realizowane do czasu:
•

zgłoszeniasprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacjąwnoszącego - wobec przetwarzania danych go dotyczących,
chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo,
•
do czasu zakończenia negocjacji - gdy Umowa nie zostanie zawarta albo,
•
jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas potrzebny do jej
wykonania, a następnie przez okres konieczny do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarciem Umowy, gdy osoba której dane dotyczą będzie jej stroną
będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji - gdy Umowa nie zostanie zawarta . Jeśli Umowa zostanie zawarta a
przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub
obrony przed takimi roszczeniami.

Przekazywanie danych poza
EOG

Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa
nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie
w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże ich nie podanie będzie skutkować niemożnością nawiązania kontaktu oraz rozpoczęcia
negocjacji.
Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Formularze informacyjne znajdują się na stronie internetowej www.platinum-financial.pl

Miejscowość i data

Podpis Klienta

Platinum Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Warszawska 39, 61-028 Poznań,
NIP 7822556023, REGON: 302323229, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000446876,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.

Oświadczenie PEP
Imię:
Nazwisko:
PESEL/data urodzenia*:
1.

Oświadczam, że:
• jestem/nie jestem1 osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11)2
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej „Ustawą”),
• jestem/nie jestem1 osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko
polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy3,
• jestem/nie jestem1 członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2
ust. 2 pkt 3) Ustawy4.

2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne
zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
• szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
• członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
• członków organów zarządzających partii politycznych,
• członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje
nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego,
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
• członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
• ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
• członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa
akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
• dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne
funkcje w tych organizacjach,
• dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalne.

3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
– rozumie się przez to:
• osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie
stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

4.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Platinum Financial Sp. z o.o. Sp. k. o wszelkich zmianach objętych niniejszym
oświadczeniem.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1 Niepotrzebne skreślić
Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach znanych jako członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
•
małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
•
dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
•
rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Wypełniane w przypadku, gdy Klient oświadczy, iż jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Miejscowość i data

Podpis Klienta

Platinum Financial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Warszawska 39, 61-028 Poznań,
NIP 7822556023, REGON: 302323229, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000446876,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy.

