Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Umowy Zakupu Złota „Powiernik”

POWIERNIK S.A.
UL. NARUTOWICZA 64A
21-500 BIAŁA PODLASKA

ZLECENIE Nr

NIP: 5372625532
KRS: 0000461465

REGON: 061554001
KAPITAŁ: 100.000 PLN

Niniejsze zlecenie dotyczy zakupów złota inwestycyjnego oraz prowadzenie ich rejestru w „Programie Powiernik”

1. DANE KLIENTA

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Klient / Zleceniodawca

Pani

Pan

Firma

Nazwisko / Firma

Imiona

Ulica, numer domu

Kod

PESEL / NIP

Obywatelstwo

Tel. stacjonarny

Dokument tożsamości

Tel. komórkowy
Dowód
osobisty

E-mail

D D M M R R R R
Seria i numer

lub

Miejscowość

Organ wydający:

Ważny do:

D D M M R R R R

Paszport
Seria i numer

Ważny do:

Kod

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

Organ wydający:

Miejscowość

Klient / Zleceniodawca zleca firmie Powiernik S.A / Zleceniobiorcy z siedzibą w Białej Podlaskiej dokonywanie zakupów złota inwestycyjnego oraz prowadzenie ich
rejestru w „Programie Powiernik” na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Zakupu Złota ”Powiernik” (zwanych dalej OWU).
Każdorazowo, zgodnie z zapisem § 3. p.3 w/w OWU w momencie zakupu złota inwestycyjnego przez Zleceniobiorcę, własność zakupionego złota przechodzi na
rzecz Klienta, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez Klienta czy też Zleceniobiorcę.
Niniejsze zlecenie obejmuje także zgodne z treścią OWU warunki przechowania zakupionego złota oraz warunki jego dostawy na terytorium Polski.

2. „PROGRAM POWIERNIK” - WYBÓR WARIANTU

A

Opłata prowizyjna 1 500,00 PLN, Marża transakcyjna 8%

B

Opłata prowizyjna 2 000,00 PLN, Marża transakcyjna 6%

C

Opłata prowizyjna 2 500,00 PLN, Marża transakcyjna 4%

3. UWAGI
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wybrany wariant zaznaczyć krzyżykiem

ZLECENIE Nr

4. INFORMACJA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi przysługuje w przypadku zawarcia umowy na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy, prawo odstąpienia od niej, w terminie 14
dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny, na podstawie pisemnego oświadczenia. Wysłanie na adres siedziby Zleceniobiorcy takiego oświadczenia przed
upływem wyżej wskazanego 14-to dniowego terminu powoduje zachowanie tego terminu.

5. OŚWIADCZENIA KLIENTA
I. Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego Zlecenia została mi udostępniona treść Ogólnych Warunków Umowy Zakupu Złota „Powiernik” (OWU),
z którą się zapoznałem i zgadzam się, a która to treść stosować się będzie do zawartej przeze mnie umowy, na podstawie niniejszego Zlecenia i OWU.
II. Oświadczenia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania:
Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami zwana dalej: Ustawa) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Powiernik S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 64 A; wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000461465, w celu wykonywania umowy zawartej ze mną i w zakresie w niej wskazanym, moich danych osobowych
zawartych w Zleceniu oraz zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, informacjach, danych, wyjaśnieniach; zebranych przez Zleceniobiorcę
wskutek wykonywania niniejszej umowy. Zgoda opisana w zdaniu poprzedzającym obejmuje powierzenie przetwarzania moich danych osobowych
Zleceniobiorcy, jako administratorowi danych w rozumieniu Art. 7 pkt 4 Ustawy.
III. Klient potwierdza, że został poinformowany przez Zleceniobiorcę o:
a)
b)
c)
d)
e)
f )
g)
h)

byciu przez Zleceniobiorcę administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy,
tym, że dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
jej wykonania,
tym, że dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy mogą być udostępnione innym podmiotom jedynie
w przypadkach gdy, przepisy prawa uznają takie udostępnienie za dopuszczalne,
przysługującym Klientowi prawie do dostępu do treści jego danych i prawie ich poprawiania,
przysługującym Klientowi prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługujących Klientowi pozostałych uprawnieniach wskazanych w Art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
przysługujących Klientowi uprawnieniach wynikających z Art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
dobrowolności podania przez Klienta, danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

IV. Jako Klient oświadczam że zrozumiałem informacje wskazane w pkt.4 o przysługującym mi prawie odstąpienia od zawartej na podstawie niniejszego
Zlecenia umowy.
V. Jako Klient oświadczam, że wszelkie informacje podane w niniejszym formularzu „Zlecenie” są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość i data

Podpis Klienta / Zleceniodawcy

5. OŚWIADCZENIE POWIERNIK S.A.
Przyjmując niniejsze zlecenie, oświadczamy że zgodnie z postanowieniem § 5 pkt. 3 litera a), będziemy rezlizować zakupy złota inwestycyjnego oraz
prowadzić ich rejestr, na rzecz naszego klienta po uiszczeniu w całości opłaty opisanej w pkt. 2 niniejszego zlecenia.

6. OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELA POWIERNIK S.A.
Poświadczam przekazanie Klientowi podpisanego, jednego formularza niniejszego Zlecenia wraz z tekstem Ogólnych Warunków Umowy
Zakupu Złota „Powiernik”.

Imię i Nazwisko Przedstawiciela

Podpis Przedstawiciela

Miejscowość i data

nr telefonu Przedstawiciela
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