
 

 

Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti 
dle § 8 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon)  

(vyplňte hůlkovým písmem) 

Já, níže podepsaný, 

Jméno:  

Příjmení:  

Datum narození:  

Druh dokladu:  

Číslo dokladu 
totožnosti: 

 

Adresa trvalého bydliště:  

 

tímto uděluji souhlas s pořízením kopie mého občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti a se 
zpracováním osobních údajů na něm uvedených. 

Souhlas je poskytnut za účelem ověření totožnosti (identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb. - 
AML zákon) pro účely registrace do on-line systému na adrese https://miner.glocin.com a s uchováním 
této kopie do doby, než splním všechny své závazky vůči 

společnosti GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, OL96HZ Manchester, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 10818518. 

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu 
nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného výše a v souladu s příslušnou legislativou.  

Souhlas je vyžadován v souladu s §15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
v platném znění, resp. podle § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 
v platném znění.  

Klient tímto současně potvrzuje, že byl informován o způsobech, účelech a jeho právech v rámci 
zpracování jeho osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 

Kopie se poskytuje na zadní stranu tohoto tiskopisu nebo na samostatný list.  

 

V ………………………………  dne ………………………………………       …………………………………………………………… 

 Podpis klienta 

Pozn.:  

V případě, že klient neudělí souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti, budou identifikační údaje 
klienta zaznamenány a ověřeny obchodním zástupcem na KYC dotazníku z klientova dokladu 
totožnosti. Obchodní zástupce dále do KYC dotazníku zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, ze 
kterého identifikační údaje získal, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; 
současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. 
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