
1. Rodzaj  Zlecenia / Dyspozycji

2. Subfundusz, którego dotyczy dyspozycja

Zlecenie / Dyspozycja
dla osoby fizycznej
formularz dla Dystrybutorów
Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

numer subrejestru (nie dotyczy pierwszego otwarcia rejestru)

rejestr indywidualny
osoby fizycznej

wspólny rejestr
małżeński

** niepotrzebne skreślić
* oświadczenie o statusie FATCA / CRS 

FFD/20220711str. 1

3. Dane Uczestnika

otwarcie rejestru / 
subrejestru Uczestnika
nabycie dodatkowych
jednostek uczestnictwa

odkupienie jednostek uczestnictwa

zmiana PIN

ustanowienie pełnomocnictwa

odwołanie pełnomocnictwa zmiana rachunku bankowego 

ustanowienie/odwołanie
osoby uposażonej

zamiana jednostek uczestnictwa 
pomiędzy subfunduszami

zmiana danych w rejestrze Uczestnika zmiana zakresu pełnomocnictwa

blokada/zastaw

odkupienie 
spadkowe
transfer spadkowy

Status prawny: 01-osoba fizyczna, 02-osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 03-osoba fizyczna wykonująca wolny zawód.

Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a 02-673 Warszawa.

Novo Konserwatywny 
Oszczędnościowy

Novo Papierów Dłużnych

Novo Obligacji Przedsiębiorstw 

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Małych i Średnich Spółek

Novo Globalnego Dochodu 

wszystkie 
subfundusze

Novo Akcji 

nazwisko

imię  / imiona PESEL /  (data urodzenia jeśli brak PESEL)

nierezydentrezydent

dowód paszport obywatelstwonumer i seria dokumentu status prawny

data

godzina

numer Zlecenia / Dyspozycji

d d m m r r r r

h h : m m

adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres stały) - ulica numer domu numer lokalu

kod pocztowy krajmiasto / poczta

numer telefonu informacje dodatkowe (budynek, piętro, nazwa firmy)
po każdej transakcji kwartlanie rocznie

4. Dane kontaktowe

ustalenie częstotliwości wysyłania potwierdzeń transakcji  (należy zaznaczyć jedną opcję)

adres e-mail

kraj wydania dokumentu tożsamości numer lokalu

kod pocztowy

1) 2)

1.

2. 

krajmiasto / poczta

Posiadam obowiązki podatkowe w następujących krajach innych niż Polska oraz odpowiadające im Numery Identyfikacji Podatkowej  (Tax Identification Number - TIN):

kraj obowiązków 
podatkowych

NIe jestem podatnikiem
 innego kraju niż Rzeczypospolita

numer domuadres stały

numer identyfikacji 
podatkowej

1.

2.

Miejsce urodzenia data wydania dokumentu tożsamości

d d m m r r r r
data ważności dokumentu tożsamości

d d m m r r r r

nazwisko

imię  / imiona

nierezydentrezydent

dowód paszport obywatelstwonumer i seria dokumentu status prawny

Współmałżonka
(dotyczy wyłącznie WRM)

Pełnomocnika: ustanawianego / 
odwoływanego / składającego zlecenie** 

Przedstawiciela
Ustawowego

5. Dane

PESEL (data urodzenia jeśli brak PESEL) NIP**

ustanawianej/odwoływanej**
Osoby Uposażonej

Miejsce urodzenia data wydania dokumentu tożsamości

d d m m r r r r
data ważności dokumentu tożsamości

d d m m r r r r

adres stały - ulica numer domu numer lokalu

kod pocztowy krajmiasto / poczta

rodzaj udzielonego pełnomocnictwa
(wypełnić w przypadku ustanowienia lub zmiany zakresu pełnomocnictwa) jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwaogólne do nabywania do odkupywania inne, zgodnie z załącznikiem

1) 2)

1.

2. 

Posiadam obowiązki podatkowe w następujących krajach innych niż Polska oraz odpowiadające im Numery Identyfikacji Podatkowej  (Tax Identification Number - TIN):

kraj obowiązków 
podatkowych

NIe jestem podatnikiem
 innego kraju niż Rzeczypospolita

numer identyfikacji 
podatkowej

1.

2.

list zwykły  adres email wskazany powyżejsposób wysyłania potwierdzeń transakcji:

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



kwota PLN
liczba
j.u. j.u. wszystkie jednostki

słownie

albo

albo

8. Zamiana jednostek uczestnictwa / transfer spadkowy

nowy 
subrejestr

numer subrejestru docelowego

FFD/20220711

kwota PLN
liczba
j.u. j.u. wszystkie jednostki

s łownie

albo

albo

9. Odkupienie jednostek uczestnictwa

9a. Odkupienie systematyczne (Należy zaznaczyć jedną opcję )

Raz na:

numer rachunku bankowego prowadzonego w PLN do wypłaty środków  z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa  (wypełnić w przypadku wyboru opcji przelew na rachunek)

imię i nazwisko, PESEL

 imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku bankowego

1 3 6 12 miesięcy dnia miesiąca odwołanie systematycznego odkupywania

%zniżka w opłacie manipulacyjnej

str. 2

Sposób wypłaty 
środków:

Przelew 
na rachunek

Uczestnik

Gotówka w POK

Pełnomocnik

Gotówka w innym 
POK, adres:

Przedstawicel 
Ustawowy

Inna:Osoba odbierająca 
gotówkę:

Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a 02-673 Warszawa.

10.  Dyspozycja blokady/zastawu

kwota

liczba
j.u.

s łownie

PLN
j.u. wszystkie jednostki

albo

albo

Blokada Odwołanie blokady Zastaw Zastaw na rzecz:

od dnia:        do dnia:  do odwołania
d d m m r r r r d d m m r r r r

Novo Konserwatywny 
Oszczędnościowy
Novo Papierów Dłużnych

Novo Obligacji Przedsiębiorstw 

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Małych i Średnich Spółek

subfundusz źródłowy subfundusz docelowy

Novo Globalnego Dochodu

Novo Akcji Novo Konserwatywny 
Oszczędnościowy
Novo Papierów Dłużnych

Novo Obligacji Przedsiębiorstw 

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Novo Małych i Średnich Spółek

Novo Globalnego Dochodu

Novo Akcji

Novo Konserwatywny Oszczędnościowy

Novo Papierów Dłużnych

Novo Obligacji Przedsiębiorstw 

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Należy zaznaczyć jeden subfundusz, którego jednostki mają zostać nabyte:

Novo Małych i Średnich Spółek

Novo Globalnego Dochodu 

Novo Akcji

Novo Konserwatywny 
Oszczędnościowy
Novo Papierów Dłużnych

Novo Obligacji Przedsiębiorstw 

Novo Stabilnego Wzrostu

Novo Aktywnej Alokacji

Novo Zrównoważonego Wzrostu

Należy zaznaczyć jeden subfundusz, którego jednostki mają zostać nabyte:
Novo Małych i Średnich Spółek

Novo Globalnego Dochodu 

Novo Akcji

nazwisko

imię  / imiona PESEL (data urodzenia jeśli brak PESEL) NIP**

nierezydentrezydent

dowód

adres stały - ulica numer domu numer lokalu

paszport obywatelstwonumer i seria dokumentu

kod pocztowy krajmiasto / poczta

ustanawianego/odwoływanego** 
Pełnomocnika

Przedstawiciela
Ustawowego

rodzaj udzielonego pełnomocnictwa
(wypełnić w przypadku ustanowienia lub zmiany zakresu pełnomocnictwa)

status prawny

6. Dane

jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa
ogólne do nabywania do odkupywania inne, zgodnie z załącznikiem

ustanawianej/odwoływanej**
Osoby Uposażonej

spadkobierca

kwota PLN
słownie

reinwestycja 

7. Nabycie jednostek uczestnictwa

%zniżka w opłacie 
manipulacyjnej

data ostatniego odkupienia w przypadku reinwestycji
d d m m r r r r

Miejsce urodzenia data wydania dokumentu tożsamości

d d m m r r r r
data ważności dokumentu tożsamości

d d m m r r r r



1. Oświadczam, że:
1) kluczowe informacje dla inwestorów Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) zostały mi udostępnione bezpłatnie, w sposób umożliwiający mi zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa,
2) zapoznałem/am się z tabelą opłat manipulacyjnych Funduszu i akceptuję jej treść,
3) zostałem/am poinformowany/a o dostępności w punkcie prowadzącym dystrybucję lub możliwości otrzymania na żądanie, bezpłatnie, prospektu informacyjnego Funduszu, kluczowych informacji dla inwestorów Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego 

sprawozdania �nansowego Funduszu i sprawozdań jednostkowych subfunduszy, a ponadto że dokumenty te znajdują się na stronie internetowej www.novofundusze.pl.
2. Oświadczam, że nabywając jednostki uczestnictwa Funduszu każdorazowo akceptuję postanowienia prospektu informacyjnego (w tym statutu) Funduszu oraz wyrażam zgodę na ich stosowanie. Jestem świadomy/a, że treść prospektu informacyjnego (w tym statutu) 

Funduszu może podlegać zmianom, oraz że moje zlecenia będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w prospekcie w chwili przyjmowania i realizacji zlecenia.
3. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, a wyniki osiągnięte przez Fundusz w przeszłości nie zapewniają osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości.
4. Jako małżonkowie składający dyspozycję otwarcia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego oświadczamy, że pozostajemy we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym nabywanie i żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu oraz akceptujemy zasady 

prowadzenia Wspólnych Rejestrów Małżeńskich określone w statucie Funduszu.
5. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany o tym, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Fundusz zarządzany i reprezentowany przez OPERA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Królewska, ul. Marszałkowska142, 00-061 Warszawa, w celu zawarcia i wyko-

nania umowy uczestnictwa w Funduszu oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Funduszu, a także w celu realizacji obowiązków dotyczących identy�kacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz że przysługuje mi prawo 
dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 87 i art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zm.) oraz z umowy międzynarodowej pomiędzy rządem Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz rządem StanówZjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia FATCA. Administratorem danych jest Fundusz;

6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez dystrybutora o możliwości dokonania przez niego, każdorazowo na moje życzenie, oceny, czy jednostki uczestnictwa są dla mnie odpowiednim instrumentem �nansowym.
7. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że nabycia jednostek uczestnictwa w trybie wpłaty bezpośredniej, zlecenia złożonego przez telefon lub Internet traktowane będą jako zlecenia złożone wyłącznie z mojej inicjatywy.

8.  Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 Wyrażam zgodę na udostępniania przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. moich danych osobowych innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Towarzystwa (dane spółek z grupy kapitałowej znajdują się na stronie www.opera.
pl) w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów. Administratorem danych jest Towarzystwo. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich 
danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych ze zbioru.

9.  Wyrażam zgodę  na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przesyłanych przez OPERA TFI S.A. 

10. Potwierdzam, że moje dane osobowe, dane teleadresowe oraz wszelkie inne dane podane Funduszowi są aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

FFD/20220711str. 3
Agent Transferowy: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a 02-673 Warszawa.

: :

a

1. Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla celów CRS jest obowiązkowe w przypadku pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru w funduszu NOVO FIO.
2. Zobowiązuję się zaktualizować w ciągu 30 dni oświadczenie w zakresie mojego statusu podatnika w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych doku-

mentów w celu wery�kacji wiarygodności tego oświadczenia. 
3. Wskazanie rezydencji podatkowej innej niż Polska w pkt 3 niniejszego zlecenia/dyspozycji nakłada na NOVO Fundusze Inwestycyjne obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa wskazanego w pkt 3 (za 

pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer TIN, numer rejestru, saldo lub wartość rejestru 
lub umorzeń jednostek lub certy�katów w funduszach inwestycyjnych oraz inne dane wymagane przepisami prawa dla celów realizacji CRS.

4. Kraj rezydencji podatkowej – kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób �zycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby �zyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.:
- posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
- przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. studiowanie, podejmowanie pracy lub długotrwała podróż w danym państwie. 
Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej (np. osoba mająca stałe miejsce zamieszkania 
w Polsce, przebywająca w danym roku w sposób ciągły w innym kraju powyżej 183 dni w roku może być uznawana za rezydenta obu tych państw). W takiej sytuacji, prosimy o podanie wszystkich krajów, w których Posiadacz rachunku jest rezydentem.
W razie wątpliwości w zakresie ustalenia Państwa rezydencji podatkowej mogą skonsultować się Państwo z wybranym przez siebie doradcą podatkowym.

Bene�cjentem rzeczywistym zgodnie z art.2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz.723) jest każda osoba �zyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę 
nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych 
lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub 
działania podejmowane przez klienta, lub każda osoba �zyczna, w  imieniu której są 
nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, 
w tym:
a) w  przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujaw-
niania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowia-
dających im przepisów prawa państwa trzeciego:
- osobę �zyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje 

prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby 
prawnej,

- osobę �zyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie 
stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub 
na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osobę �zyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawny-
mi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby 
udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby 
głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo 
użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osobę �zyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie 
uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

- osobę �zyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w  przypadku 
udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do 
tożsamości osób �zycznych określonych w  tiret pierwszym-czwartym oraz 
w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub �nansowania 
terroryzmu,

b) w przypadku trustu:
- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- bene�cjenta lub - w przypadku gdy osoby �zyczne czerpiące korzyści z da-

nego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym 
interesie powstał lub działa trust,

- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- inną osobę �zyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki 

równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
c) w  przypadku osoby �zycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec 

której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na 
fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę �zyczną lub osoby �zyczne, 
przyjmuje się, że taka osoba �zyczna jest jednocześnie bene�cjentem rzeczywi-
stym;

Oświadczenie dla Uczestnika będącego osobą �zyczną.
Oświadczam że jestem/Uczestnik jest bene�cjentem rzeczywistym.

Nowy rachunek

16. Oświadczenia

13. Oświadczenie o statusie FATCA / CRS

14.Oświadczenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych

15. Oświadczenia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin oraz bliskich współpracowników

11. Źródło pochodzenie środków na nabycie jednostek uczestnictw

12. Zmiana rachunku bankowego

Zgodnie z  de�nicją art.2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  przeciwdziałaniu pra-
niu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu (t. j.Dz. U. z 2018 r., poz.723) za osoby Osoby 
zajmujące eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup 
stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne 
lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądo-

wych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem try-
bów nadzwyczajnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’a�aires oraz wyższych o�cerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw 

państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo 
udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodo-
wych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w  urzędach naczelnych i  centralnych organów państwowych 
oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach 
państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Zgodnie z de�nicją art.2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz �nansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.723) przez członków rodziny osoby 
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się :
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i  jego małżonka lub osoby 

pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 Zgodnie z de�nicją art.2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz.723) za osoby znane jako bliscy 
współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
a) osoby �zyczne będące bene�cjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyj-

nych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą ekspo-
nowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby �zyczne będące jedynym bene�cjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że 
zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne;

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących 
eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1381), gdyż za osoby zaj-
mujące eksponowane stanowisko polityczne w szczególności uważa się osoby wskazane w tym 
rozporządzeniu.
Link do rozporządzenia:  
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001381/O/D20211381.pdf

Oświadczam, że otrzymałem od Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do zapozna-
nia się rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 
roku w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi 
stanowiskami politycznymi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1381).

 Jestem/  Nie jestem  
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

 Jestem/  Nie jestem  
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

 Jestem /  Nie jestem bliskim współpracownikiem  
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 

podpis uczęstnika

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz �nansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 723), będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
oświadczam, że:

podpis uczęstnika
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17. Klazula informacyjna

nazwisko

Ja niżej podpisany/a

Miejscowość data i podpis

PESEL (data urodzenia jeśli brak PESEL)

legitymujący/a się dowodem osobistym:

numer i seria dokumentu

imię  / imiona

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 
1. administratorami moich danych osobowych są Fundusze Inwestycyjne z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska142, 00-061 Warszawa zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Centrum Królewska, 

ul. Marszałkowska142, 00-061 Warszawa,
2. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu :

a) wykonania obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w Funduszach inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”)

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
�nansowaniu terroryzmu; Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 
FATCA; Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS), na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 

c) marketingu bezpośredniego oraz w celu dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
3. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych przyjęcia i przekazania zleceń i dyspozycji w ramach obsługi mojego regestru jednostek uczestnictwa za pośrednictwem 

dystrybutora jednostek uczestnictwa oraz przekazania informacji o stanie moich aktywów, 
4. komunikację dotyczącą przetwarzania danych osobowych mogę składać osobiście w siedzibie Funduszy Inwestycyjnych w formie pisemnej przesyłką pocztowa kurierską lub przez posłańca na adres siedziby Funduszy Inwestycyjnych z dopiskiem „RODO”,
5. odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty, z którymi Fundusze Inwestycyjne lub Towarzystwo zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiąz-

ków prawnych takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych, dystrybutor jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, �nansowe, informatyczne, archiwizacji, usługi marketingowe na rzecz Funduszy 
Inwestycyjnych lub Towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań �nansowych Funduszy Inwestycyjnych, jak również do polskich i europejskich organów podatkowych w związku z raportowaniem danych dotyczących statusu rezydencji 
podatkowej [FATCA, CRS], 

6. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z mojego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych, wypełniania obowiązków określonych w ustawach w wskazanych w pkt 3 lit. b) marketingu 
bezpośredniego oraz ochrony roszczeń wynikającej z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, 

7. mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, 
8. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia ograniczenia przetwarzania prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwa-

rzania, 
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

PESEL

18. Dane osoby przyjmującej zlecenie
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