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Oświadczenie o zmianie danych osobowych * 

Dotychczasowe dane Klienta:  

Imię i nazwisko:  ……………………………  

Numer PESEL:   ……………………………  

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zmianie uległy moje dane osobowe dotychczas używane 
w kontaktach z Solven Funds sp. z o.o.  

W związku z powyższym proszę o zmianę następujących danych:  

(prosimy o zaznaczenie X przy danych ulegających zmianie i podanie poprawnych danych) 

DANE PODSTAWOWE:  

 IMIĘ  
 NAZWISKO  
 PESEL  
 TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  
 SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  
 DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI  
 INNE DANE  

DANE KONTAKTOWE:  

 NUMER TEL. KOMÓRKOWEGO  
 NUMER TEL. DO PRACODAWCY  
 ADRES E-MAIL  

 

Ponadto oświadczam, że:  
1) potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym Oświadczeniu;  
2) przyjmuję do wiadomości, że składane przeze mnie Oświadczenie o zmianie danych osobowych w Solven Fundssp. z o.o. powoduje 
odpowiednią zmianę danych, podanych wcześniej w systemie Solven Funds sp. z o.o.;  
3) przyjmuję do wiadomości, że zmiana danych na podstawie niniejszego Oświadczenia będzie skuteczna jedynie w przypadku, gdy dane 
w nim podane jako dotychczasowe dane (imię, nazwisko, numer PESEL) będą zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie Solven Funds 
sp. z o.o.;  
4) ponoszę pełną odpowiedzialność za poprawność i legalność podanych przeze mnie danych osobowych.  
 

…..………………......……… 

Data i podpis 

 

* Prosimy o nieprzesyłanie skanu/zdjęć dokumentów tożsamości. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Solven Funds sp. 
z o.o. nie może przetwarzać takich danych.  

Niniejszy wzór Oświadczenia przeznaczony jest do utrwalenia i podpisania na papierze lub do wypełnienia i przesłania go w formie 
elektronicznej. Oświadczyć o zmianie danych osobowych można w sposób listowny na podstawie Oświadczenia skierowanego na adres 
siedziby Solven Funds sp. z o.o., na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@solvenfunds.pl lub w inny uzgodniony sposób. Formularz Oświadczenia o zmianie danych osobowych dostępny jest pod adresem: 
www.grugru.pl. 


