Dom Maklerski BDM S.A.
Ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

W odpowiedzi na „Pierwsze Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce” z dnia
31 sierpnia 2020 r., przekazuję następujące informacje:

I.

Dane akcjonariusza Domu Maklerskiego BDM S.A.:

OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA.
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Dane Akcjonariusza wymagane zgodnie z art. 328 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu
spółek handlowych (w brzmieniu na dzień 1 marca 2021 r., dalej KSH)

1. Firma (nazwa) Akcjonariusza ……………………………………………..

2. Adres siedziby albo inny adres do doręczeń ………………………………………..

Dodatkowo nr NIP w celu prawidłowej identyfikacji podmiotu: ………………………………………..
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Akcjonariusz, w oparciu o art. 328 § 1 pkt 5 oraz art. 402 § 3 KSH, wyraża zgodę na komunikację w
stosunkach z Domem Maklerskim BDM S.A. oraz podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy
Domu Maklerskiego BDM S.A. przy wykorzystaniu następującego adresu poczty elektronicznej:

-> adres e-mail: ………………………………………………

OSOBA FIZYCZNA.
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Dane Akcjonariusza wymagane zgodnie z art. 328 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu
spółek handlowych (w brzmieniu na dzień 1 marca 2021 r., dalej KSH)

1. Imię i nazwisko Akcjonariusza: ………………………………….
2. Adres zamieszkania albo adres do doręczeń …………………………………….

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42
NIP 547-02-44-972, REGON 070425363,
zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd: Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Tomasz Lalik – Wiceprezes Zarządu
Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości
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Akcjonariusz, w oparciu o art. 328 § 1 pkt 5 oraz art. 402 § 3 KSH, wyraża zgodę na komunikację w
stosunkach z Domem Maklerskim BDM S.A. oraz podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy
Domu Maklerskiego BDM S.A. przy wykorzystaniu następującego adresu poczty elektronicznej:
-> adres e-mail: ………………………………………………

Ponadto, w celu prawidłowej identyfikacji mojej osoby jako Akcjonariusza Domu Maklerskiego BDM
S.A., podaję do wiadomości Domu Maklerskiego BDM S.A. mój nr PESEL:……………………………..
W celu bezpośredniego kontaktu ze mną ze strony Domu Maklerskiego BDM S.A., w sprawach
związanych z moimi prawami korporacyjnymi, podaję również mój numer telefonu:
…………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w numeru PESEL/nr telefonu na potrzeby identyfikacji mojej
osoby jako Akcjonariusza, w tym potwierdzanie nr PESEL w kontaktach z każdoczesnym podmiotem
prowadzącym rejestr akcjonariuszy Domu Maklerskiego BDM S.A. W sytuacji gdy Walne
3
Zgromadzenie Domu Maklerskiego BDM S.A. podejmie uchwałę, na mocy art. 328 § 2 KSH,
zmieniającą statut w zakresie informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy, polegającą na
dodaniu do w/w informacji nr PESEL, wyrażam zgodę na przekazanie mojego nr PESEL do
każdoczesnego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Domu Maklerskiego BDM S.A.

II.

Złożenie dokumentów akcji w Domu Maklerskim BDM S.A.

Potwierdzam/y, w imieniu własnym lub reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu, zapoznanie się
z „Pierwszym Wezwaniem Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce”, dotyczącym
powierzenia mBank S.A. prowadzenia rejestru akcjonariuszy Domu Maklerskiego BDM S.A. (dalej:
BDM) i przekazania przez BDM do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez mBank S.A.
następujących dokumentów akcji BDM:




dokument obejmujący ………. (słownie: …) sztuk akcji Spółki serii „…” o numerach od
……………….. do ……………………………...;
dokument obejmujący ………. (słownie: …) sztuk akcji Spółki serii „…” o numerach od
……………….. do ……………………………...;
dokument obejmujący ………. (słownie: …) sztuk akcji Spółki serii „…” o numerach od
……………….. do ……………………………....

OŚWIADCZENIA 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 będący osoba fizyczną oświadcza, że zapoznał się z Zasadami przetwarzania
danych osobowych akcjonariusza Domu Maklerskiego BDM S.A. - czytaj str. 3 dokumentu.

…………………………………………………………………………………………….
W imieniu Akcjonariusza Domu Maklerskiego BDM S.A.
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZA
DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.
Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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: RODO) Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna realizuje niniejszym obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 RODO.
W związku z posiadaniem przez Panią/Pana akcji Domu Maklerskiego BDM S.A. aktualne pozostają
następujące informacje:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Dom Maklerski BDM S.A. (dalej: BDM) z siedzibą przy
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 812-84-40, NIP: 547-02-44-972, KRS: 000008665;
2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) dostępne są na stronie www.bdm.pl
w dziale „O Domu Maklerskim BDM S.A.  Ważne informacje  RODO". Bezpośredni kontakt z IOD jest
możliwy pod adresem e-mail: iodo-bdm@bdm.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z posiadaniem akcji BDM, na podstawie Statutu BDM,
Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 podmiot, któremu administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
rejestru akcjonariuszy BDM, na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
 inni akcjonariusze,
 operatorzy pocztowi,
 biegli rewidenci oraz audytorzy zewnętrzni,
 inne podmioty i organy, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o ich udostępnienie.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6) Dane będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana akcji BDM a następnie w celach
archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od BDM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
i prawo do przenoszenia danych;
8) W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych (np. marketing produktów i usług) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
9) W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez BDM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych
osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się
z obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi
wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych;
11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie
decyzji.
W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazano w pkt. 2.
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