Warszawa, dn. …………………….

Oświadczenie Akcjonariusza spółki
Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej: Spółka)
DANE IDENTYFIKACYJNE (uzupełniające)
Nazwisko i Imię/Imiona .............................................................................................................................
Nazwa*

.............................................................................................................................

1. Nr PESEL / Data urodzenia i Nr dokumentu ID osoby zagranicznej w przypadku braku PESEL:


2. Nr REGON*: ………………….

NIP*: ……………………,

………………………………………………………………………………**
3. Nazwa i adres US***:
.........................................................................................................................................
4. Numer telefonu:

………………………………..

Dane wskazane w punktach 1 - 4 nie zostaną ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, chyba że zgoda na
to została wskazana w innym dokumencie.
Akcjonariusz, w oparciu o art. 3283 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na komunikację
w stosunkach ze Spółką i Domem Maklerskim BDM S.A. przy wykorzystaniu następującego adresu
poczty elektronicznej:

tak -> adres e-mail: ……………………………………………….
nie
OŚWIADCZENIA I ZGODY AKCJONARIUSZA
1. Oświadczam, iż podane powyżej dane są prawdziwe i zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Domu Maklerskiego
BDM S.A. w przypadku zmian tych danych.
2. Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych lub skutki nie poinformowania
Domu Maklerskiego BDM S.A. o zmianie danych.
3. Akcjonariusz oświadcza, że zapoznał się z Zasadami przetwarzania danych osobowych w DM BDM SA (dane akcjonariusza
spółki w ramach usługi Rejestr Akcjonariuszy) – czytaj str. 2 dokumentu.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BDM moich danych osobowych w celu przedstawienia mi informacji marketingowych
dotyczących oferowanych usług i produktów.

tak

nie

5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm..).

tak

nie

6. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Maklerski BDM S.A., telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (m. in. telefon),
których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

tak

nie

Zostałam/em poinformowany, że w przypadku udzielenia każdej z powyższych zgód, przysługuje mi prawo do jej odwołania
w dowolnym czasie.

..................................................................................
(podpis Akcjonariusza)
*- wypełnia akcjonariusz inny niż osoba fizyczna

**- inny numer w przypadku podmiotu zagranicznego

*** - wypełnia podatnik CIT

Zasady przetwarzania danych osobowych w DM BDM S.A. (dane akcjonariusza spółki w ramach usługi Rejestr
Akcjonariuszy Spółki)
Na mocy Rozporządzenia 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
(dalej: Rozporządzenie RODO) oraz w zgodzie z krajowymi regulacjami dot. prawa z zakresu ochrony danych osobowych Dom Maklerski BDM
Spółka Akcyjna (dalej BDM) informuje, że osobom pozostającym w stosunku prawnym z BDM przysługują określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem przez BDM ich danych osobowych.
BDM, zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia RODO, przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
warunków:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, Polska. Telefon:
(33) 812-84-40, www.bdm.pl (NIP: 547-02-44-972, Regon: 070425363).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W BDM funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD). Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail: iodo-bdm@bdm.pl
Stosowną korespondencję można kierować również w formie tradycyjnej na adres Administratora danych, z dopiskiem „IODO-BDM”.
Dane kontaktowe IOD są również dostępne na stronie www.bdm.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta BDM.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu i w zakresie czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, w tym
wykonywania przez Państwa praw wynikających z posiadania statusu akcjonariusza, jak również wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na BDM w związku z prowadzeniem działalności.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Źródłem pochodzenia danych osobowych są osoby fizyczne, których dane dotyczą, pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictw
udzielonych przez mocodawcę, reprezentanci jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub reprezentanci osób
prawnych.
Dane osobowe, w przypadku braku podania ich bezpośrednio przez Państwa, zostały przekazane administratorowi przez Spółkę, której są
Państwo akcjonariuszem, i na rzecz której BDM świadczy usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM
W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BDM”, dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:
1. Spółka, której są Państwo akcjonariuszem;
2. Akcjonariusz Spółki, korzystający z praw akcjonariusza wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych;
3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowy S.A.;
4. Komisja Nadzoru Finansowego;
5. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione przez osobę, której dane dotyczą do odbioru danych osobowych
na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BDM
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BDM” celów
przetwarzania, tj.: będą do czasu kiedy posiadają Państwo status akcjonariusza Spółki, dla której BDM prowadzi rejestr akcjonariuszy. Po tym
czasie dane będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń i/lub do czasu wypełnienia przez BDM obowiązków prawnych na nim ciążących.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
1. W związku z przetwarzaniem przez BDM danych osobowych przysługuje osobom, których dane dotyczą:
a) prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, tj. zgody
na przetwarzanie danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez BDM danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu obsługi rejestru akcjonariuszy (w tym realizacji Państwa praw wynikających
z KSH), podanie danych jest warunkiem prawidłowej obsługi akcjonariusza. Podanie danych uzupełniających ma charakter dobrowolny,
jednak konsekwencją niepodania tych danych może być częściowy lub całkowity brak możliwości poprawnego wykonywania przez BDM
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji Państwa uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza.

