Zgoda na udostępnienie kopii dokumentu tożsamości
zgodnie z § 8 ustawy nr 253/2008 Dz.U. (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu)
(wypełnij odręcznie)
Ja, niżej podpisany,
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Rodzaj dokumentu:
Numer dokumentu:
Adres stałego
zamieszkania:
niniejszym Wyrażam zgodę na udostępnienie kopii mojego dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości i przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych.
Zgoda jest udzielana w celu weryfikacji tożsamości (identyfikacja klienta zgodnie z ustawą nr
253/2008 Dz.U. – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w celu
rejestracji do systemu online pod adresem https://miner.glocin.com oraz z zachowaniem tej kopii,
do momentu wypełnienia przeze mnie wszystkich moich zobowiązań wobec
spółki GLOCIN LIMITED, z siedzibą w Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, OL96HZ Manchester,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, numer rejestracyjny: 10818518.
Zgoda jest ważna tylko wtedy, gdy moje dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie
niezbędnym do osiągnięcia określonego powyżej celu przetwarzania i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Zgoda jest wymagana zgodnie z § 15a ust. 2 ustawy nr 328/1999 Dz. U., o dowodach osobistych
z późn. zm. oraz zgodnie z § 2 ust. 3 ustawy nr 329/1999 Dz. U., dot. dokumentów podróży,
z późn. zm.
Jednocześnie Klient niniejszym potwierdza, że został poinformowany o sposobach, celach i swoich
prawach w ramach przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (GDPR).
Kopia znajduje się na odwrocie tego formularza lub na oddzielnym arkuszu.
W ……………………………… dnia ………………………………………

……………………………………………………………
Podpis klienta

Uwaga:
W przypadku, gdy Klient nie dostarczy kopii dokumentu tożsamości, dane identyfikacyjne Klienta
zostaną zarejestrowane i zweryfikowane przez Przedstawiciela Handlowego w Kwestionariuszu KYC
na podstawie dokumentu tożsamości Klienta. Ponadto przedstawiciel handlowy w kwestionariuszu
KYC zapisze typ i numer dowodu tożsamości, z którego uzyskano dane identyfikacyjne, państwo lub
organ, który wydał dokument oraz okres jego ważności; jednocześnie sprawdzi zgodność
podobieństwa z wizerunkiem przedstawionym w dowodzie tożsamości.

