
Subjekt poskytující osobní údaje bere na vědomí, že CDCP jako správce údajů bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje pro účely realizace smluvního vztahu a pro 
účely ochrany oprávněných zájmů správce. Práva subjektů údajů a další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách 
http://www.cdcp.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Změny v kontaktních osobách nebo v jejich údajích nám, prosím, oznamujte neprodleně. 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 821, cdcpprovoz@pse.cz, www.cdcp.cz
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308

Klasifikace: 2 

Kód účastníka ZPLNOMOCNĚNÍ – nové 

Název společnosti: 

IČO: 

se sídlem: 

zplnomocňuje níže podepsané osoby: 

A) ke komunikaci s Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
B) ke komunikaci s Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ve věci speciálních operací s tuzemskými a

zahraničními cennými papíry; k nastavení komunikace SWIFT a SRD II
C) k zadávání požadavků emitentů cenných papírů v rozsahu plné moci nebo uzavřených smluv

Jméno a příjmení Kontaktní email Podpisový vzor Telefon 
Zplnomocnění k *) 
A B C 

Hromadný email pro A**) 

Hromadný email pro B**) 
„Corporate Action“ 
Hromadný email pro 
mimořádný Věstník 

       Jméno, razítko a podpis 
         odpovědného zástupce účastníka 

*) Označte požadovaný typ zplnomocnění. 
**) Pro označený typ zplnomocnění lze uvést nejvýše dvě hromadné emailové adresy. 

Datum: 

Datum:          Ing. Ondřej Dusílek 
          Generální ředitel 

       Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

http://www.cdcp.cz/
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