Instrukcja złożenia wniosku o aktualizację danych

Modyfikacja danych dotyczących kodu LEI jest bezpłatna
W celu modyfikacji danych dotyczących podmiotu lub kodów LEI należy zalogować się do aplikacji LEI
na swoje konto internetowe i przejść do zakładki Moje konto – Obsługa kodów LEI a następnie
wybrać Aktualizacja danych.

Popraw dane, które chcesz zmienić w formularzu i kliknij Zapisz.

Przejdź do zakładki Moje konto/Obsługa kodów LEI i wybierz Aktualizacja danych.

Pojawi się okienko z komunikatem:

Jeżeli dane zostały zmienione kliknij Wyślij.
Natomiast jeżeli nie dokonałeś zmiany w swoich danych należy przejść do zakładki
Moje konto/Moje dane i dokonaj zmiany w
wyświetlonym formularzu i kliknij Zapisz.
Wprowadzone dane zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności. Na adres e-mail użytkownika
konta zostanie wysłany e-mail z informacją o złożonym zamówieniu aktualizacji danych.

Jeżeli twój typ konta to Agent LEI w celu modyfikacji danych dotyczących podmiotu należy
zalogować się do aplikacji LEI na swoje konto internetowe i przejść do zakładki Moje konto a
następnie Obsługa kodów LEI jako Agent. Wybrać odpowiedni kod LEI a potem opcję Aktualizacja
danych:

Wybierz z listy zleceń podmiot dla którego chcesz dokonać aktualizacji, a następnie dokonaj zmiany
danych na wyświetlonym formularzu.


Wybierz dane, które chcesz poprawić (np. adres czy nazwa firmy).



Jeśli jesteś pewny, że wszystkie dane są poprawne, wciśnij przycisk Zapisz.

Zgodnie z komunikatem możesz albo dodać kolejne zlecenia aktualizacji danych dla podmiotów albo
wysłać zlecenia
z koszyka
zgodnie z zamieszczoną ścieżką w komunikacie.

Na tym etapie możesz usunąć zlecenie z Koszyka, wybierając Usuń z koszyka. Jeżeli chcesz wysłać
zlecenie z Koszyka wybierz Wyślij.

Wprowadzone informacje zostaną teraz zweryfikowane przez pracowników KDPW. Jeśli którekolwiek
z pól obowiązkowych nie zostało wypełnione, na stronie wyświetli się prośba o wprowadzenie
danych. Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie, na ekranie wyświetli się komunikat o
przyjęciu zlecenia, a na konto e-mail przesłane zostanie potwierdzenie zmiany dot. podmiotu.
W przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań związanych z procesem modyfikacji danych, prosimy o
kontakt na adres lei_service@kdpw.pl

