STATEMENT OF SHAREHOLDER

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA

Details of shareholder:

Dane akcjonariusza:

Company/name and surname:

Firma/imię i nazwisko:

_____________

____________

Address:

Adres:

______________

_____________

Company registration number/PESEL, or passport
number:

Nr
właściwego
paszportu:

______________

____________

E-mail address, or contact number:

Adres e-mail, lub numer kontaktowy:

____________

____________

I, the undersigned, __________, being a
shareholder of / authorized to act on behalf of the
company being a shareholder of Perma – Fix
Medical Spółka Akcyjna, with its registered
office in Wrocław, at Skarbowców street
23a/Building B2, entered into the entrepreneurs
register held by the District Court for WrocławFabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of
the National Court Register, under the KRS
number:
0000392945
(hereinafter
the
„Company”), in relation to the announcement for
shareholders of Perma – Fix Medical Spółka
Akcyjna requesting them to submit share
documents,
subscription
warrants,
utility
certificates, founder's certificates and other titles
to the income or division of the company's assets,
hereby provide the Company with appropriate
document.

Ja niżej podpisany,_________________, będący
akcjonariuszem / uprawniony do reprezentowania
spółki będącej akcjonariuszem spółki Perma –
Fix Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu przy ul Skarbowców 23a /Budynek B2,
zarejestrowanej
w
Sądzie
Rejonowym
dla
Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy
KRS,
pod
numerem
KRS
0000392945 (zwanej dalej „Spółką”), w związku
z wezwaniem akcjonariuszy Spółki do złożenia
dokumentów akcji, warrantów subskrypcyjnych,
świadectw użytkowych, świadectw założycielskich
i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub
podziale majątku spółki, niniejszym przekazuję
Spółce odpowiedni dokument.

Details concerning share document:

Dane dotyczące dokumentu akcji:

Name: Perma-Fix Medical Spółka Akcyjna

Nazwa emitenta:
Akcyjna

rejestru/PESEL,

Perma-Fix

lub

Medical

numer

Spółka

Number: ____
Liczba: ______
Type and series: ____
Rodzaj i seria: ______
Nominal value: PLN ____
Wartość nominalna: _____ zł
No.: from _____ to _____
Numery: od _____ do _____
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Does the
account?
Yes

Shareholder

have

a

securities

No

Czy Akcjonariusz posiada rachunek papierów
wartościowych?
Tak

Nie

Details concerning securities account of the
Shareholder:

Dane
dotyczące
rachunku
wartościowych Akcjonariusza:

Entity maintaining securities account: _____

Podmiot
prowadzący
wartościowych: _____

rachunek

papierów

papierów

Registration number: _____
Numer właściwego rejestru: _____
Securities account number: _____
Numer rachunku papierów wartościowych: _____

Date/ Data:______________

___________________________
Shareholder signature / Podpis akcjonariusza
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Privacy notice

Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych

Data controller

Administrator danych

The data controller of personal data of
shareholders and its representatives is Perma –
Fix Medical Spółka Akcyjna with its registered
office in Wrocław, at Skarbowców street
23a/Building B2 (“Company” “data controller”).

Perma – Fix Medical Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu przy ul Skarbowców 23a
/Budynek B2 („Spółka”, „administrator”) jest
administratorem
danych
osobowych
akcjonariuszy oraz ich przedstawicieli.

Purposes of data processing, legal basis and
retention periods

Cele, podstawy prawne i okresy retencji

The personal data of shareholders and its
representatives are processed for the following
purposes:

Dane osobowe akcjonariuszy i ich przedstawicieli
będą przetwarzane przez Spółkę w następujących
celach:

1)

exercising the rights and obligations of the
Company towards shareholders (Art. 6.1(b)
GDPR) - for the period of shareholding;

1)

realizacji praw i obowiązków Spółki wobec
akcjonariuszy - przez okres posiadania akcji
przez akcjonariusza (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);

2)

fulfilment of legal obligations relating to the
capital market and stock trading, as well as
accounting and tax obligations (Article 6.1(c)
GDPR) - for the period specified in the
provisions of law;

2)

realizacji obowiązków prawnych dotyczących
rynku kapitałowego i obrotu akcjami, jak
również
obowiązków
księgoworachunkowych i podatkowych (Art. 6 ust. 1
lit. c RODO) – przez okres wskazany w
przepisach prawa;

3)

pursuing claims or defending against claims to implement the legitimate interest of the
Company
consisting
in
ensuring
the
economic security of the Company, asserting
its property or non-property rights or
Company protection against claims, in
accordance with general provisions, in
particular, the Civil Code (Article 6.1(f)
GDPR) for a period of three years from the
end of cooperation.

3)

dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami – w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Spółki polegającego
na
zapewnieniu
bezpieczeństwa
gospodarczego Spółki, dochodzeniu swoich
praw majątkowych lub niemajątkowych lub
ochrony
przed
roszczeniami
wobec
administratora,
zgodnie
z
przepisami
ogólnymi, w szczególności z Kodeksem
cywilnym (art. 6 ust.1 lit. f RODO) przez
okres trzech lat od zakończenia współpracy.

Data recipients

Odbiorcy danych

The Company discloses the personal data of
shareholders and their representatives in the
following cases:

Spółka udostępnia dane osobowe akcjonariuszy i
ich przedstawicieli w następujących przypadkach:

1)

when such an obligation results from the
provisions of applicable law, including the
National Depository for Securities;

1)

gdy taki obowiązek wynika z przepisów
obowiązującego prawa, w tym Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

2)

postal operators, courier companies.

2)

operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

In addition, the personal data of shareholders and
their representatives may be disclosed to entities
processing data on behalf of the administrator,

Ponadto dane osobowe akcjonariuszy I ich
przedstawicieli mogą być ujawniane podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu

3

based on the concluded contract for entrusting
the processing of personal data, to provide
services specified in the contract, e.g.

administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
celu świadczenia określonych w umowie usług,
np.:

1)

IT services, such as: hosting, developing or
maintenance of IT systems;

1)

usług teleinformatycznych takich, jak:
hosting,
dostarczanie
lub
utrzymanie
systemów informatycznych;

2)

accounting services;

2)

usług księgowych;

3)

administration / reception desk;

3)

obsługi poczty tradycyjnej, recepcji;

4)

legal and advisory services.

4)

usług prawnych i doradczych.

Rights of the data subjects

Prawa osób, których dane dotyczą

The data subjects have the following rights:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1)

right of access – to obtain from the data
controller confirmation as to whether or not
personal data concerning him / her are being
processed and, where that is the case,
access to the personal data and the following
information: the purposes of the processing,
the categories of personal data concerned;
the recipients or categories of recipients to
whom the personal data have been or will be
disclosed, the envisaged period for which the
personal data will be stored or the criteria
used to determine that period, the existence
of the right to rectification or erasure of
personal data or restriction of processing of
personal data concerning the data subject or
to object to such processing (Art. 15 GDPR);

1)

dostępu – uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe.
Jeżeli
dane
o
osobie
są
przetwarzane, jest ona uprawniona do
uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
następujących
informacji:
o
celach
przetwarzania,
kategoriach
danych
osobowych, informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane zostały
lub
zostaną
ujawnione,
o
okresie
przechowywania danych lub o kryteriach ich
ustalania, o prawie do żądania sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych przysługujących osobie,
której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.
15 RODO);

2)

right to obtain a copy of the personal
data undergoing processing; the first copy is
free of charge, for any further copies
requested by the data subject, the controller
may charge a reasonable fee based on
administrative costs (Art. 15.3 GDPR);

2)

do otrzymania kopii danych – uzyskania
kopii danych podlegających przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a
za kolejne kopie administrator może nałożyć
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z
kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
RODO);

3)

right to rectification of inaccurate personal
data concerning him / her (Art. 16 GDPR);

3)

do sprostowania – żądania sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe
lub
uzupełnienia
niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4)

right to erasure – to obtain from the
controller the erasure of personal data
concerning the data subject where the
controller has no longer a legal basis of data
processing or processing these data is no
longer necessary concerning the purposes for
which they were collected or otherwise

4)

do usunięcia danych – żądania usunięcia
jej danych osobowych, jeżeli administrator
nie ma już podstawy prawnej do ich
przetwarzania lub dane nie są już niezbędne
do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
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processed (Art. 17 GDPR);
5)

right to restriction of processing - to
obtain from the data controller restriction of
processing (Art. 18 GDPR) where one of the
following applies:

5)

do ograniczenia przetwarzania – żądania
ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) the accuracy of the personal data is
contested by the data subject, for a
period enabling the controller to verify
the accuracy of the personal data;

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje
prawidłowość danych osobowych – na
okres
pozwalający
administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) the processing is unlawful and the data
subject opposes the erasure of the
personal data and requests the restriction
of their use instead;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich
wykorzystywania;

c)

c)

the controller no longer needs the
personal data for the purposes of the
processing, but they are required by the
data subject for the establishment,
exercise or defence of legal claims;

d) the data subject has objected to
processing - pending the verification
whether the legitimate grounds of the
controller override those of the data
subject;

administrator nie potrzebuje już tych
danych, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła
sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą;

6)

right to data portability - to receive the
personal data concerning him or her, which
he or she has provided to a controller, in a
structured, commonly used and machinereadable format and have the right to
transmit those data to another controller
without hindrance from the controller to
which the personal data have been provided,
where the data processing is based on
consent or is carried out by automated
means (Art. 20 GDPR);

6)

do przenoszenia danych – otrzymania w
ustrukturyzowanym,
powszechnie
używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego danych osobowych
jej
dotyczących,
które
dostarczyła
administratorowi, oraz żądania przesłania
tych danych innemu administratorowi, jeżeli
dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią
zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7)

right to object - to object, on grounds
relating to his or her particular situation, at
any time to processing of personal data
concerning him or her which is based on
consent, including profiling based on those
provisions. 2The controller shall no longer
process the personal data unless the
controller
demonstrates
compelling
legitimate grounds for the processing which
override the interests, rights and freedoms
of the data subject or for the establishment,
exercise or defence of legal claims (Art. 21
GDPR).

7)

do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych osobowych
w
prawnie
uzasadnionych
celach
administratora, z przyczyn związanych z jej
szczególną
sytuacją,
w
tym
wobec
profilowania.
Wówczas
administrator
dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osób, których dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną
interesy osoby, której dane dotyczą, będą
ważniejsze od interesów administratora,
administrator
będzie
zobowiązany
zaprzestać przetwarzania danych w tych
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celach (art. 21 RODO).
To exercise the above-mentioned rights, the data
subject should contact the administrator using
the provided contact details and inform him which
right and to what extent he wants to exercise.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw,
osoba,
której
dane
dotyczą,
powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane
kontaktowe, z administratorem i poinformować
go, z którego prawa i w jakim zakresie chce
skorzystać.

Supervisory authority

Organ nadzoru

The data subject has the right to lodge a
complaint with the supervisory authority, which in
Poland is the President of the Office for Personal
Data Protection with its seat in Warsaw, ul.
Stawki 2, which can be contacted in the following
way:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść
skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:

1)

by post: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw,

1)

listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2)

via the dedicated electronic form available
at: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

2)

przez elektroniczną skrzynkę podawczą
dostępną
na
stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

3)

by call centre: 606 950 000.

3)

telefonicznie: 606 950 000.

6

