Souhlas s poskytnutím kopie OP/CD

Consent to provide a copy of ID/TD

Uděluji výslovný souhlas s poskytnutím kopie
občanského
průkazu/cestovního
dokladu,
aby
společnost APS CREDIT FUND SICAV, a.s. (“APS”)
mohla prokazatelně ověřit mou totožnost jako osoby
v rámci zavedení a udržování souboru opatření, pro
efektivní a harmonizované naplnění mezinárodních
standardů, zaměřených na zabránění legalizace výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, jimiž je APS
vázána (dále jen ‚AML/CFT‘).

I expressly consent to the provision of a copy of my
identity card/travel document so that APS CREDIT
FUND SICAV, a.s. ("APS") can verifiably verify my
identity as a person within the framework of the
implementation and maintenance of a set of measures
for the effective and harmonized implementation of
international standards aimed at the prevention of
money laundering and terrorist financing to which APS
is bound (hereinafter referred to as "AML/CFT").

________________________

________________________

Jméno: …………………………

Name: ………………………………

Poučení

Note

APS postupuje dle ustanovení § 11 odst. 7 písm. a) bod
1 zákona č. 253/2008 Sb. Tyto kopie dokladů totožnosti
budou, ve smyslu § 16 uvedeného zákona, uchovávana
po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu
s klientem

APS proceeds in accordance with the provisions of
Section 11(7)(a)(1) of Act No. 253/2008 Coll. These
copies of identity documents will, in accordance with
Section 16 of the Act, be kept for 10 years after the
termination of the business relationship with the client

Souhlas je vyžadován podle § 15a odst. 2 zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, resp. podle § 2 odst. 3 zákona č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

Consent is required pursuant to Section 15a(2) of Act
No. 328/1999 Coll., on identity cards, as amended, or
Section 2(3) of Act No. 329/1999 Coll., on travel
documents, as amended, and in accordance with
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data,
and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation).

