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Dostawca usług inwestycyjnych1: LYNX B.V., jednostka organizacyjna, nr: 02451778, z siedzibą: Plac Wacława 776/10, 
Nowe Miasto, 110 00 Praga 1, numer akt A 76398 prowadzony w Sądzie Miejskim w Pradze (dalej zwany „LYNX”).
 
LYNX jest jednostką organizacyjną2 i jest zobowiązany do pełnego przestrzegania wszystkich zatwierdzonych regulaminów 
w tym regulaminów wewnętrznych jednostki dominującej LYNX B.V. z siedzibą w Holandii; LYNX jest tzw. „osobą 
zobowiązaną do przeciwdziałania praniu pieniędzy” zgodnie z §2 ust. 1 lit. b) pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy (tj. ustawa nr 253/2008 Dz. U. o niektórych środkach przeciw legalizacji wpływów z finansowania przestępczości 
i terroryzmu), w związku z czym LYNX ma obowiązek uzyskania od Państwa dokumentów / informacji niezbędnych do 
oceny i ustalenia profilu ryzyka. LYNX musi również, między innymi, postępować zgodnie z ZPKT (tj. ustawą nr 256/2004 
o działalności na rynku kapitałowym), a zatem wymaga od Państwa informacje / dokumenty, które są niezbędne do 
wypełnienia tej ustawy; LYNX obowiązkowo przechowuje, m.in. zapis całej komunikacji (elektroniczna, telefoniczna).
 
Klient może stracić więcej aktywów, niż pierwotnie zainwestował. Spadek aktywów portfela może spowodować 
konieczność dodatkowych depozytów gotówkowych. IB może wymusić sprzedaż niektórych aktywów bez 
wcześniejszego informowania klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualny deficyt na rachunku po takiej 
sprzedaży. W przypadku wymuszonej sprzedaży klient nie może określić, które aktywa będą sprzedane ani w jakiej 
kolejności. IB może w każdej chwili zwiększyć wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego bez powiadomienia na 
piśmie. Zmiany te mają skutek natychmiastowy i mogą prowadzić do przymusowej sprzedaży niektórych aktywów.
 
Aby zachować zgodność z przepisami prawnymi, LYNX powołał Zarząd LYNX B.V., posiada zatwierdzone i wdrożone 
różne dodatkowe przepisy wewnętrzne, np. Kodeks Etyki, polityka AML / CDD, czyli zapobieganie praniu pieniędzy / 
finansowaniu terroryzmu, przepisy dotyczące ochrony konsumentów, inwestorów i ochrony danych osobowych3 , LYNX 
zachowuje obowiązkową poufność, zasady dotyczące konfliktu interesów itp.; oraz posiada zaimplementowaną funkcję 
kontrolną (np. Compliance itp.).

Aby otworzyć rachunek, należy użyć wyłącznie formularza online, dostępnego tutaj: https://www.lynxbroker.pl/otwieranie-

rachunku/. Formularz online zawiera:
 m.in. dane osobowe (w tym identyfikacyjne) klientów, ankietę inwestycyjną, wiedzę, doświadczenie, zamierzone cele 

inwestycyjne, a także informacje o sytuacji finansowej klientów, kwestiach bezpieczeństwa i inne informacje kontrolne 
niezbędne do obowiązkowej, ustawowej oceny, która ma miejsce zgodnie z powyższym ustawodawstwem.
 Umowę IB / LYNX dotyczącą handlu w oparciu o depozyt zabezpieczający (margin);
 Umowę o świadczenie usług;
 Pełnomocnictwo;
 Ustawienia kontrolne (np. 2 dokumenty tożsamości, dowód pochodzenia środków, kontrole systemu itp. są 

wymagane).

Dokumentacja umowna odnosi się również do załączników, ostrzeżeń o ryzyku i innych powiązanych dokumentów, 
które są dostępne dla klientów i publikowane na stronie https://www.lynxbroker.pl/dokumenty/4. Znajdziesz tutaj również 
bardziej szczegółowe informacje na temat obowiązków prawnych nałożonych na LYNX oraz inne przydatne memoranda 
informacyjne.

1 Informacje o LYNX znajdują się na liście regulowanych i zarejestrowanych podmiotów rynku finansowego w Czeskim Banku Narodowym (informacje są dostępne na stronie www.cnb.cz). Spółką 
dominującą jest: LYNX B.V., Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Holandia. Klienci LYNX to np. klienci, agenci, przedstawiciele ustawowi, UBO, inwestorzy prywatni, klienci detaliczni i MŚP, 
konsumenci itp. Klienci pochodzący ze Słowacji i Polski są wstępnie akceptowani przez LYNX zgodnie z lokalnymi, tj. czeskimi przepisami.
LYNX nie zarządza aktywami dla klientów; zapewnia wstępną akceptację klientów i otwarcie rachunku aktywów w Interactive Brokers (U.K.) Limited, na platformie której klienci handlują instrumenta-
mi inwestycyjnymi bez interwencji LYNX; LYNX nie zarządza bezpośrednio rachunkami majątkowymi swoich klientów.
2 forma prawna: oddział zagranicznej osoby prawnej. 
3 LYNX przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6/1 lit. RODO a), b), c) if). Oświadczenie o ochronie prywatności, które udostępniamy, jest dostępne tutaj.
4 Powyższe dokumenty są regularnie aktualizowane i modyfikowane przez LYNX; Prosimy również o przestrzeganie memorandów informacyjnych, które są na bieżąco wydawane klientom LYNX, 
aby zapewnić im aktualne informacje. Informacje dotyczące ochrony rachunku i bezpieczeństwa są dostępne tutaj.

https://www.lynxbroker.pl/otwieranie-rachunku/
https://www.lynxbroker.pl/otwieranie-rachunku/
https://www.lynxbroker.pl/dokumenty/
https://www.lynxbroker.pl/ochrona-danych-osobowych/
https://www.lynxbroker.pl/platforma-i-narzedzia/ochrona-konta/


3

Klient/ka podpisując oświadczenie oświadcza, że:

 Rozumie, że przy niedokładnym lub nieprawdziwym wypełnieniu Formularzu otwarcia rachunku naraża się na 
ryzyko, że oddział spółki LYNX B.V. (dalej: „Pośrednik”) błędnie oceni jego/jej profil inwestycyjny i umożliwi mu 
inwestowanie w instrumenty finansowe, które są dla niego niewystarczające bądź nieodpowiednie.  

 Rozumie, że na podstawie oceny danych z Formularza otwarcia rachunku Pośrednik nie ma obowiązku zgadzać się 
na inwestycję w instrumenty, które Klient/ka wybierze w Formularzu otwarcia rachunku.

 Zgadza się na to, że jeśli odmówi wypełnienia niektórych części Formularza otwarcia rachunku, Pośrednik ma prawo 
odmowy założenia rachunku inwestycyjnego.

 Będzie informował Pośrednika o wszystkich zmianach danych uwzględnionych w Formularzu otwarcia rachunku.

 Ma świadomość, że po założeniu rachunku będzie mógł sam zmienić typ rachunku i tym samym pozwolić na 
inwestycje w instrumenty finansowe, które nie zostały dozwolone na podstawie oceny Formularza otwarcia 
rachunku i przydzielonego profilu, może doprowadzić przez to do zwiększenia ryzyka w następstwie obrotu 
instrumentami finansowymi, do których ma niewystarczające doświadczenie i umiejętności. W przypadku takiego 
zachowania Pośrednik nie bierze odpowiedzialności za wynik takiego działania.

 Przeczytałem/łam, zrozumiałem/łam i zapoznałem się z charakterem inwestycji na rynku kapitałowym oraz 
wypływającym z nich ryzyka obrotu papierami wartościowymi.

 Wszystkie informacje podane w Formularzu otwarcia rachunku są dokładne, kompletne i prawdziwe.

 LYNX zapewnia klientom (np. klientom, konsumentom) tzw. umowy o świadczenie usług finansowych na odległość 
(dalej: „umowa”), zgodnie z postanowieniami działów 1841 do 1851 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny. 
Wysyłając i zatwierdzając wszystkie dokumenty, w tym. załączniki do Formularza Otwarcia Rachunku, umowa 
zostaje zawarta. Jako klient masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.  

Podpis

Miejsce  

Podpis właściciela

Data  

Podpis współwłaściciela rachunku
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Ogólne
Niniejsza umowa służy do poinformowania klienta/ki o możliwym ryzyku inwestycyjnym przy obrocie na rachunku marżowym. 

Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji, należy dokładnie przestudiować niniejszą umowę, a w przypadku jakichkolwiek pytań, 

skontaktować się z firmą LYNX.

Konto marżowe umożliwia inwestorowi realizowanie transakcji w taki sposób, że jedynie część całościowej kwoty inwestycji musi być 

dostępna  na rachunku. Dochodzi w tym przypadku do tzw. dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa daje inwestorowi możliwość 

inwestowania większej ilością środków, niż te, którymi dysponuje, w celu osiągnięcia większego zysku. Dźwignia finansowa może być 

połączona z użyciem innego kapitału, który będzie wypożyczany od brokera za opłatą. Umożliwia to osiągnięcie wyższych zysków, jest 

także połączone z ryzykiem wyższych strat.

Zakup papierów wartościowych na kocie marżowym (margin) między innymi oznacza, że prowadzone są transakcje, przy których 

papiery wartościowe są częściowo zakupione poprzez rachunek depozytowy, udostępniony przez spółkę Interative Brokers (IB). Te 

papiery wartościowe służą jako zabezpieczenie (zapewnienie). Marża także oznacza, że prowadzony jest obrót kontraktami futures lub 

opcjami, dla których są wymagane początkowe zabezpieczenia depozytowe, które częściowo zapewnią późniejszą spłatę zobowiązań. 

Zmiana na Państwa pozycjach może prowadzić do zwiększenia marżowych zobowiązań i długów. Jeśli jest to niezbędne, spółka IB 

może podjąć kroki w celu sprzedaży niektórych aktywów, aby byli Państwo zdolni do spłaty zobowiązań depozytowych. Spółka IB 

nigdy sama nie wpłaca funduszy, nie ma obowiązku kontaktować się z klientem przed likwidacją, ani nie będzie proponować wybrania 

momentu likwidacji aktyw, które mają być sprzedane. Klient także nie ma możliwości wskazania czasu likwidacji.

Ryzyko
Klient może stracić więcej majątku, niż pierwotnie wpłacił. Spadek aktyw w portfolio może prowadzić do konieczności wpłaty 

dodatkowych środków. Spółka IB może w przypadku konieczności sprzedać aktywa klienta, bez informowania klienta przed faktem. 

Za spadek środków na koncie w takim przypadku jest odpowiedzialny klient. W przypadku konieczności sprzedaży, klient nie 

może wskazać, które aktywa mają być sprzedane, ani w jakiej kolejności. Spółka IB może zwiększyć wymogi dotyczące depozytu 

kiedykolwiek, bez uprzedniego pisemnego uprzedzenia. Te zmiany wchodzą w życie natychmiast, co może prowadzić do konieczności 

sprzedaży niektórych aktyw.

Zalecenia
Obrót papierami wartościowymi na koncie marżowym (margin) może być nieodpowiedni w niektórych przypadkach. Inwestowanie 

w papiery wartościowe z depozytem (wraz z opcjami i kontraktami futures) zawiera w sobie duży poziom ryzyka i może skutkować 

większą stratą majątku, niż pierwotnie zainwestowano. Klient musi sam zdecydować, czy jest zdolny do obrotu papierami 

wartościowymi z lewarem na kocie marżowym (margin), biorąc pod uwagę swoją sytuację finansową, awersję do ryzyka, liczbę lat 

przed osiągnięciem wieku emerytalnego i inne fakty. Zalecamy klientom poradzić się u doradcy finansowego. Klient musi dokładnie 

śledzić stan swojego rachunku inwestycyjnego, a w przypadku jakichkolwiek deficytów działać w formie dodatkowego wkładu lub 

sprzedaży aktyw z własnej inicjatywy.

Umowa spółki IB/LYNX o obrocie z depozytem (margin)

Podpis
Podpisaniem niniejszej umowy klient/ka oświadcza, że:

 Spółka IB/LYNX poinformowała ją/jego o właściwościach i ryzyku  

obrotu papierami wartościowymi na rachunku marżowym (margin)

 Jest świadomy/a ryzyka połączonego z inwestycją w papiery wartościowe na koncie marżowym (margin).

 Papiery wartościowe zakupione na koncie marżowym (margin) nie są zakupione z niezbędnych środków do życia.

Spółka IB/LYNX zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi wybierającemu konto marżowe (margin).

Miejsce  

Podpis właściciela

Data  

Podpis współwłaściciela rachunku
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Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

(dalej: „Inwestor”)

LYNX B.V. za pośrednictwem oddziału LYNX B.V.
Regon: 02451778
Siedziba: Plac Wacława 776/10, 110 00 Praga 1, Republika Czeska
Zapisany w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sp. nr. A 76398
Reprezentowana przez dyrektora oddziału p. Jonáša Mlýnka
(dalej: „Pośrednik”)

zawierają wskazanego poniżej dnia, miesiąca i roku niniejszą wspólnie  jako “Strony”

(dalej: „Umowa”)

ARTYKUŁ I.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Pośrednika jako handlującego papierami wartościowymi, aby w imieniu i 
na rachunek Inwestora otworzył rachunek inwestycyjny w spółce Interactive Brokers (UK) Ltd, z siedzibą w: Level 
20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
(dalej: „IB”). Przedmiotem Umowy jest także obowiązek Pośrednika do przyjmowania i prowadzenia w systemach 
giełdowych zleceń Inwestora, dotyczących instrumentów finansowych, zgodnie z § 4 ust. 2. lit. a) i b) Ustawy 
nr 256/2004 Dz.U. o obrocie na rynku kapitałowym (§ 4 odst. 2. písm. a) a b) Ustawa nr. 256/2004 Sb., o rynku 
kapitałowym), wraz z późniejszymi zmianami. (dalej: Ustawa o obrocie na rynku kapitałowym).

2. Inwestor zobowiązuje się udzielić Pośrednikowi upoważnienia do pełnienia obowiązków Pośrednika według 
Artykułu I punktu 1. Umowy.

ARTYKUŁ II.
Opłaty

1. Pośrednik informuje Inwestora, że jedyną opłatą za jego działania według Umowy, są opłaty określone  
w oddzielnym dokumencie Opłaty.

2. Inwestor płaci Pośrednikowi zobowiązania za każdą transakcję, przy kupnie i sprzedaży instrumentu finansowego 
na swoim rachunku inwestycyjnym w IB. Wysokość opłat jest uzależniona od ilości transakcji  
i instrumentu finansowego. Z opłat ustanawianych według dołączonego dokumentu Opłaty Pośrednik zapłaci 
część IB, stanowiącą od 0 do 100%, w zależności od ilości transakcji i instrumentu finansowego.

3. Koszty transakcji są pobierane z salda gotówkowego na koncie IB bezpośrednio po transakcji. Koszty stóp 
procentowych są odliczane od salda środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym IB w trybie dziennym lub 
miesięcznym w zależności o rodzaj naliczonego oprocentowania.

4. Pośrednik zobowiązuje się nie pobierać żadnych opłat za przechowywanie instrumentów, opłat abonamentowych, 
opłat za zarządzanie, kosztów księgowania dywidend ani opłat administracyjnych innych niż wymienione w 
zestawieniu różnych kosztów naliczanych za transakcje określone w oddzielnym dokumencie Opłaty.

5. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat z natychmiastowym skutkiem. Zmiany są 
przedstawiane na stronach internetowych Pośrednika w sekcji Opłaty i prowizje (www.lynxbroker.pl/opłaty-i-

Umowę o świadczeniu usług

Umowa o świadczeniu usług
PESEL / data urodzenia
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prowizje). 
6. Przyjmowanie opłat umożliwia Pośrednikowi świadczenie wyższej jakości usług, niż mógłby zaoferować, gdyby 

opłat nie pobierał. Za wyższej jakości usługi uważa się ułatwienie wprowadzania poleceń kupna i sprzedaży po 
stronie Inwestora oraz przekazywanie aktualnych informacji i analiz o rynkach kapitałowych.

7. Pośrednik równocześnie oświadcza, że pobieranie opłat od Inwestora nie wpływa na działania Pośrednika,  
które zawsze ma na uwadze dobro Inwestora.

ARTYKUŁ III.
Interactive Brokers

1. Inwestor niniejszym oświadcza, że zapoznał się z dokumentem INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED 
CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, który jest dołączony w oddzielnym dokumencie Załączniki 
oraz, że chce otworzyć rachunek inwestycyjny w IB, zgodnie z warunkami określonymi w INTERACTIVE 
BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS i do jego otwarcia upoważnia 
Pośrednika.

2. Inwestor oświadcza, że zaznajomił się z treścią INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT 
FOR LYNX CUSTOMERS i rozumie ją, co potwierdza podpisem na Formularzu otwarcia rachunku. Inwestor 
równocześnie oświadcza, że postanowienia INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CUSTOMER AGREEMENT 
FOR LYNX CUSTOMERS nie są dla niego niekorzystne, również postanowienia, które są standardem w 
podobnych przypadkach.

3. Pośrednik nie odpowiada za szkody, które inwestor może ponieść ze względu na złamanie postanowień ze strony 
IB lub stron trzecich, które świadczą usługi IB, z wyjątkiem przypadku, że szkoda powstała poprzez umyślne 
złamanie postanowień lub zaniedbaniem ze strony Pośrednika.  Ewentualna wypłata odszkodowania będzie 
wypłacana w gotówce.

ARTYKUŁ IV.
Ostrzeżenia dla Inwestorów odnośnie ryzyka połączonego z obrotem na rynkach kapitałowych

1. Niniejszym pośrednik ostrzega Inwestora odnośnie charakteru ryzyka połączonego z inwestowaniem na rynkach 
kapitałowych, które są opisane w oddzielnym dokumencie i w sekcji Charakter i ryzyko obrotu papierami 
wartościowymi. Biorąc pod uwagę złożoność oraz ogólne i szczegółowe ryzyko poszczególnych instrumentów, 
dokument ten nie obejmuje całego ryzyka i nie powinien zastępować dokładnej analizy właściwości i zagrożeń 
związanych z poszczególnymi instrumentami.

2. Inwestor niniejszym wyraźnie oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestowaniem na 
rynkach kapitałowych, i akceptuje ryzyko. Inwestor oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że z inwestowaniem na 
rynkach kapitałowych mogą być związane straty, i że jest w stanie te straty ponieść.

3. Pośrednik upomina Inwestora, że obrót na rynkach kapitałowych z użyciem derywatów finansowych może być w 
niektórych przypadkach inwestycją niekorzystną ze względu na sytuację finansową Inwestora. Handel na rynkach 
kapitałowych, w szczególności z wykorzystaniem pochodnych instrumentów finansowych wiąże się z dużym 
ryzykiem i może doprowadzić do utraty kapitału powyżej początkowego depozytu. Inwestor musi rozważyć, czy 
jest to właściwe dla danych instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie, a także biorąc pod uwagę 
sytuację finansową, awersję do ryzyka, liczbę lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i inne czynniki.

4. W przypadku, gdy inwestor dokonuje zmian w informacjach dostarczonych przez IB bez poinformowania 
pośrednika (w tym rozszerzenie pozwoleń biznesowych), Pośrednik w tym przypadku jest odpowiedzialny za 
dostarczenie dodatkowych informacji na temat charakteru i ryzyka związanego z obrotem tych instrumentów. 
Pośrednik w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane tymi zmianami. 

5. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub spadki wartości inwestycji, szkody lub utratę 
zysków, chyba że zostanie udowodnione, że straty te są bezpośrednim wynikiem umyślnego działania lub 
rażącego zaniedbania ze strony Pośrednika.

ARTYKUŁ V.
Regulamin  użytkowania platformy inwestycyjnej

1. Niniejszy artykuł Umowy stanowi podstawowy regulamin związany z użytkowaniem platformy inwestycyjnej IB.
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2. Inwestor jest zobowiązany przyjąć do realizacji polecenie, jeśli taka realizacja jest zgodna z wydanym poleceniem.
3. Inwestor rozumie, że nawet jeśli Pośrednik uważa platformę inwestycyjną za najstabilniejszą w swoim rodzaju, 

to nadal mogą zdarzyć się usterki. Ani Pośrednik ani IB nie odpowiadają za usterki systemowe i sieciowe. 
Inwestorom, którzy potrzebują maksymalnej pewności do platformy inwestycyjnej, proponujemy równoległy 
odbiór danych z alternatywnej platformy inwestycyjnej.

4. Inwestor odpowiada za ochronę swoich haseł i utrzymania ich w tajności.
5. Inwestor rozumie, że transakcja potwierdzona, a następnie anulowana przez giełdę, platformę inwestycyjną lub 

organ nadzoru jest uważana za anulowaną.
6. Polecenia są wypełniane zgodnie z regulaminem wypełniania poleceń IB, które znajdują się w załączonym 

dokumencie i Inwestor zgadza się z tym regulaminem wypełniania poleceń.
7. Inwestor rozumie, że Pośrednik nie przyjmuje gotówki.
8. Ani Pośrednik ani IB nie są odpowiedzialni za nadzwyczajne awarie wszelkich rodzajów, w szczególności awarie 

sieci elektrycznej czy komunikacyjnej oraz innych urządzeń, niezależnie od tego, czy są te sieci zarządzane przez 
Pośrednika, IB lub stroną trzecią.

9. Pośrednik nie udziela rad w sprawach podatkowych ani prawnych i żadnych oświadczeń Pośrednika nie można 
uważać za rady w sprawach podatkowych ani prawnych.

10. Inwestor rozumie, że informacje przedstawione przez brokera nie stanowią konkretnej porady inwestycyjnej ani 
żadnej osobistej rekomendacji dla inwestorów.

11. Inwestor zobowiązuje się do stałego przechowywania wszystkich otrzymanych informacji.
12. Inwestor deklaruje, że wszelkie zmiany w jego danych osobowych i innych przekazywanych informacjach będą 

niezwłocznie przekazane Pośrednikowi.

ARTYKUŁ VI.
Czas trwania Umowy i archiwizacja komunikacji

1. Strony Umowy zawierają Umowę na czas nieokreślony.
2. Inwestor ma prawo do rozwiązania umowy w każdym momencie za pomocą pisemnego wypowiedzenia.  

Wypowiedzenie skutkuje  z dniem doręczenia go Pośrednikowi. Do wypowiedzenia pełnomocnictwa dochodzi w 
momencie wypowiedzenia Umowy i staje się ono skuteczne z dniem doręczenia go Pośrednikowi.

3. Pośrednik jest uprawniony do pozyskiwania i archiwizowania nagrań wzajemnej komunikacji, które odbywają się 
za pośrednictwem sprzętu telekomunikacyjnego i archiwizują wzajemną komunikację za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych. 

ARTYKUŁ VII.
Ochrona danych osobowych

1. Inwestor udziela zgody Pośrednikowi na przetwarzanie i zachowanie danych osobowych przekazanych 
Pośrednikowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) a) rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (zwaną „GDPR”). W szczególności 
takie dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Pośrednika w celach marketingowych, a także w celu 
zapoznania Inwestora z analizami ryzyka, analizami rynku, statystykami i poglądami globalnymi na rynkach 
kapitałowych.

2. Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawiera w sobie także zgodę na przetwarzanie  
i przechowywanie  danych osobowych przez dalsze podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie 
Umowy z Pośrednikiem. Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych jest udzielona 
Pośrednikowi na czas nieokreślony, przy czym może być kiedykolwiek odwołana pisemnym oświadczeniem, 
przesłanym na adres siedziby Pośrednika.

3. Inwestor zgadza się również na użycie przez Pośrednika jego danych osobowych przy przygotowywaniu 
propozycji kontraktowych w ramach czynności Pośrednika i użyczenia ich stronom Umowy według umowy.
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4. Inwestor następnie oświadcza, że został poinformowany o swoich prawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Pośrednika, zwłaszcza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, że zgoda z 
ich przetwarzaniem i zachowaniem może być kiedykolwiek odwołana, że ma prawo do wglądu w swoje danych 
osobowych zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie PKB, prawo do korekty zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
w sprawie PKB, prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie 
PKB, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR i prawo do przenoszenia danych na mocy art. 
20 GDPR. W przypadku domniemanego naruszenia jego praw ma prawo zwrócić się do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. 

5. Inwestor niniejszym oświadcza, że zgadza się na stałe przesyłanie informacji o stanie jego rachunku 
inwestycyjnego.

ARTYKUŁ VIII.
Postanowienia końcowe

1. Inwestor zaznajomił się z treścią i zgadza się na opłaty Pośrednika określone w oddzielnym dokumencie Opłaty.
2. Umowa wchodzi w życie i staje się ważna z dniem doręczenia Umowy do pośrednika i potwierdzeniem otwarcia 

rachunku inwestycyjnego Inwestora.
3. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między stronami, których treść zawiera Umowa.
4. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy bez uprzedniego informowania. Zmiany są 

przedstawiane na stronach internetowych Pośrednika . W przypadku, że Inwestor nie zgodzi się ze zmianami, ma 
prawo do wypowiedzenia Umowy według artykułu VI. Punktu 2 Umowy.

5. Umowa, prawa i obowiązki w niej są podporządkowane Ustawie nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego  
(ustawa nr. 89/2012 Sb., Kodeksu cywilny) z późniejszymi zmianami. Umowa podlega aktualnemu prawu Republiki 
Czeskiej. Umowa jest zawierana w języku polskim, a Strony komunikują się ze sobą w języku polskim.

6. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważnym lub niewykonalnym, nie będzie miało to wpływu 
na resztę postanowień Umowy. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się, że nieważne lub niewykonalne 
postanowienia będą zastąpione takimi, które swoją treścią i działaniem będą zgodne z aktualnym prawem 
Republiki Czeskiej w tym czasie.

7. Obie strony umowne oświadczają, że zaznajomiły się z treścią Umowy, że ją rozumieją i nie sprzeciwiają się 
jej, przy czym zawierają Umowę na podstawie swobodnej, poważnej i wolnej woli, nieprzymuszenie, ani pod 
naciskiem lub przy niesprzyjających warunkach, na czego dowód załączają swoje własnoręczne podpisy.

Podpisem poniżej Inwestor potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaznajomił się w pełnym stopniu z 
informacjami zawartymi w Umowie i załączonymi dokumentami Załączniki.

W

Dnia

Inwestor

W

Dnia

Pośrednik



9

W

Dnia

W

Dnia

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

(dalej: „Zleceniodawca”)
Upoważnia

LYNX B.V. za pośrednictwem oddziału LYNX B.V.
Regon: 02451778
Siedziba: Plac Wacława 776/10, 110 00 Praga 1, Republika Czeska
Zapisany w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sp. nr. A 76398
(dalej: „Zleceniobiorca”)

aby w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy otworzył rachunek inwestycyjne w spółce Interactive Brokers (UK) Ltd, 
z siedzibą w: Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY, Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (dalej: „IB”). Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zawarcia wszystkich Umów i dokumentów  
z nimi związanych, potrzebnych do prowadzenia rachunku inwestycyjnego w IB, a następnie oświadcza, że zaznajomił 
się z treścią tych dokumentów oraz potwierdza, że zna treść dokumentu INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED 
CUSTOMER AGREEMENT FOR LYNX CUSTOMERS, który jest dołączony do Załączniki.

Zleceniodawca również upoważnia Zleceniobiorcę, aby przy otwarciu rachunku w firmie IB zapewni, że Zleceniodawca 
będzie mógł na platformie inwestycyjnej IB prowadzić także terminowe transakcje derywatów finansowych, między 
innymi, że będzie mógł zawierać kontrakty futures i opcje. Zleceniodawca zdaje sobie sprawę z faktu, że spółka IB 
może przy świadczeniu swoich usług, korzystać z usług stron trzecich.

Zleceniodawca oświadcza, że zawarł Umowę o świadczeniu usług ze Zleceniobiorcą. Niniejsze pełnomocnictwo 
jest zarówno udzielone na każde działania, do których jest Zleceniobiorca upoważniony lub zobowiązany na mocy 
Umowy o świadczeniu usług. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa przy odwołaniu go przez Zleceniodawcę, bądź 
wypowiedzeniem Zleceniobiorcy.

LYNX B.V. za pośrednictwem oddziału LYNX B.V., którego 
przedstawicielem jest Jonáš Mlýnek, kierownik oddziału.

Inwestor

Pełnomocnictwo
PESEL / data urodzenia

Przyjmuję niniejsze pełnomocnictwo




