Załącznik nr 1 do Instrukcji wypłaty rekompensat z systemu rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. na rzecz inwestorów, będących klientami FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

……………………………, dnia ……………………………

DYSPOZYCJA WYPŁATY REKOMPENSATY DLA INWESTORA, BĘDĄCEGO KLIENTEM
FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.
(osoba fizyczna)

I. Dane identyfikacyjne Inwestora1:
Nazwisko:

Imię lub imiona:

Numer PESEL (Personal No.):

Adres korespondencyjny (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr mieszkania oraz kraj):

Nr telefonu kontaktowego:

II. Dane dotyczące osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty2:
Nazwisko:

Imię lub imiona:

Numer PESEL (Personal No.):

Adres korespondencyjny (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr mieszkania oraz kraj):

Nr telefonu kontaktowego:
Tytuł prawny stanowiący podstawę do złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty:

III. Dyspozycja realizacji wypłaty rekompensaty:
Przelewem na rachunek nr:

prowadzony przez bank ….….………………………………… (kod BIC3........................................................................................ ), którego posiadaczem
jest ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
(00-498) przy ul. Książęcej 4.
Z KDPW S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: kdpw@kdpw.pl lub pisemnie, pod adresem wskazanym
powyżej.
Podstawa prawna oraz cel przetwarzania:
- wykonywanie obowiązku prawnego – obowiązki takie wynikają z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KDPW S.A. polegających na potrzebie identyfikacji
Pani/Pana jako inwestora uprawnionego lub występującego o wypłatę rekompensaty z obowiązkowego systemu
rekompensat prowadzonego przez KDPW S.A., w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnienia do otrzymania rekompensaty oraz
prawidłowej realizacji jej wypłaty, jak również dochodzenia przez KDPW S.A. praw lub roszczeń lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KDPW S.A. przez czas niezbędny do realizacji określonego
powyżej celu przetwarzania oraz przez okres niezbędny dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z przetwarzaniem
tych danych oraz dla obrony przed takimi roszczeniami, a zarazem nie krótszy od wymaganego przez przepisy prawa
obowiązujące KDPW S.A.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu do
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby niniejszej dyspozycji jest dobrowolne i wynika z wystąpienia o
wypłatę rekompensaty z systemu rekompensat dokonywanej przez KDPW S.A. na rzecz inwestora, będącego klientem
FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. Niepodanie tych danych osobowych uniemożliwi dokonanie przez
KDPW S.A. wypłaty rekompensaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

V. Podpis osoby składającej dyspozycję (składany w obecności osoby stwierdzającej własnoręczność podpisu):
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VI. Stwierdzenie własnoręczności podpisu osoby składającej dyspozycję:
Stwierdzam
własnoręczność
podpisu
Pani/Pana ...............................................................................(legitymującego
się
dokumentem
tożsamości
……………………………..
numer
i
seria ..............................................wydanym
przez ………………………………………………..) oraz zgodność danych osoby składającej dyspozycję zawartych
w dyspozycji z okazanymi dokumentami.

Data, podpis i stempel imienny (a także stempel instytucji, którą reprezentuje) osoby poświadczającej podpis osoby składającej dyspozycję
oraz jego dane osobowe
1) Inwestorem jest wyłącznie klient FIRST INTERNATIONAL TRADRES DOM MAKLERSKI S.A.
2) Rubrykę wypełnia się wyłącznie, gdy dyspozycję wypłaty rekompensaty składa osoba inna niż Inwestor (np. pełnomocnik, spadkobierca,

kurator).
3) dla rachunku prowadzonego przez bank działający poza terytorium Polski

Uwaga: Przed wypełnieniem dyspozycji uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypłaty rekompensat
zamieszczoną na stronie internetowej www.kdpw.pl.
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