Formularz zmiany danych uczestnika PPK

DANE UCZESTNIKA PPK (zapisane na rachunku)
Imię:
Nazwisko:
PESEL:

Data urodzenia:

D

D

-

M M

-

R

R

R

R

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego):

AKTUALNE DANE (w przypadku zmiany, należy wpisać wyłącznie dane, które uległy zmianie)
Imię:							   
Nazwisko:
PESEL:					    
Data urodzenia:				    
D D - M M - R R R R

Seria i nr dokumentu tożsamości:
Rodzaj dokumentu tożsamości:

AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA (w przypadku zmiany, należy wpisać pełny adres)
Ulica:
Nr domu:			     

Miejscowość:

Nr lokalu: 			 
Kod pocztowy: 			  
–

    Kraj:
    

AKTUALNY ADRES KORESPONDENCYJNY (w przypadku zmiany, należy wpisać nowy adres, jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Ulica:
Nr domu:			      Miejscowość:
Nr lokalu: 			     Kraj:
Kod pocztowy: 			  
–

    

AKTUALNE DANE KONTAKTOWE
E-mail:
Telefon:
Podpis złożony na formularzu należy potwierdzić notarialnie. Brak potwierdzenia spowoduje nieskuteczność dyspozycji.
Data złożenia oświadczenia
D

D

-

M M

-

R

R

R

R

Podpis uczestnika PPK

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres:
Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych są dobrowolne fundusze emerytalne, reprezentowane przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod tel. 801 218 218 lub e-mail: aegonppk@pocztylion.com. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
możliwy jest za pomocą email: IODO_PTE@pocztylion.com. Przypominamy o przysługującym każdemu prawie dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest
dobrowolne. Więcej informacji na stronie www.ppk-aegon.pl.
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WAŻNE INFORMACJE
Uczestnik PPK jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących uczestnika PPK,
poinformować wybraną instytucję finansową o tej zmianie.
Dane identyfikujące uczestnika PPK – imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

OŚWIADCZENIA DOBROWOLNE (należy zaznaczyć właściwe)
1. W
 yrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych wynikających z umowy o prowadzenie PPK, Pocztylion-Arka Powszechnemu Towarzystwu
Emerytalnemu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 w celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie
produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.
TAK

NIE

Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Pocztylion-Arka Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4.

Podpis uczestnika PPK

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa,
www.ppk-aegon.pl, aegonppk@pocztylion.com

Nr KRS 0000011947, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5262291509,
Kapitał zakładowy: 25 013 280 zł opłacony w całości
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Infolinia:
801 218 218

PPK-02

