
Dyspozycja przeniesienia akcjiSpółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. 
na rachunek papierów wartościowych

1. Imię i nazwisko/Nazwa osoby prawnej:  

2. Adres zamieszkania/siedziba:  

3. Adres do korespondencji:  

4. Adres e-mail, numer telefonu kontaktowego: e-mail: telefon: 

5. Status dewizowy i obywatelstwo*:  rezydent  nierezydent Obywatelstwo: 

6. Data urodzenia: dn. - -  r. DD-MM-RRRR 

7. Rezydent:  
seria i numer dowodu tożsamości i PESEL  -  osoba fizyczna 
KRS/REGON/inny numer identyfikacyjny – osoba prawna 

 

8. Nierezydent:  
seria i numer paszportu  - osoba fizyczna 
numer rejestru właściwy dla kraju zarejestrowani – osoba 
prawna 

 

 

9. Dane dot. instrumentów: 
 
Seria/ Liczba/ Cena 
jednostkowa nabycia / Data 
nabycia akcji/obligacji*: 

1/ Seria: C Liczba:  Cena:   0,22 zł Data: |__|__|__|__|__|__|__|__| r. 

2/ Seria: D Liczba:     Cena:   0,23 zł Data: |__|__|__|__|__|__|__|__| r. 

3/ Seria: E Liczba:     Cena:   0,24 zł Data: |__|__|__|__|__|__|__|__| r. 

4/ Seria: F  Liczba:     Cena:   0,28 zł Data: |__|__|__|__|__|__|__|__| r. 

5/ Seria: G Liczba:     Cena:   0,31 zł Data: |__|__|__|__|__|__|__|__| r. 

DYSPOZYCJA

Ja, niżej podpisany(a), proszę o przeniesienie moich akcji spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. na mój rachunek inwestycyjny: 

nr rachunku inwestycyjnego:                            

prowadzony przez:  

OŚWIADCZENIE
1.Oświadczam, iż podane powyżej dane są prawdziwe oraz że biorę na siebie odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych 
oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych zawartych w niniejszej dyspozycji. 
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych ze 
składaną przeze mnie dyspozycją przeniesienia przez dom maklerski, w zakresie niezbędnym do zaksięgowania na rachunku inwestycyjnym 
akcji/obligacji* spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A.. 
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) jest emitent papierów wartościowych, dla którego wykonywana 
jest usługa, tj BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), przy ul.  Leśna 15, KRS: 0000691638, e -mail: 
biuro@browarjastrzebie.pl  
Dane osobowe są zbierane na potrzeby wykonywania funkcji Agenta Emisji. Dane osobowe akcjonariusza gromadzone przez Administratora 
obejmują dane wskazane w formularzu dyspozycji przeniesienia akcji. Dane osobowe akcjonariusza są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a RODO w oparciu o zgodę na ich wykorzystanie w celu zaksięgowania akcji Browaru Jastrzębie S.A. na rachunku inwestycyjnym. Dane 
osobowe akcjonariusza zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu BDM S.A.. Dane osobowe akcjonariusza będą przechowywane przez 
okres …………….  
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, akcjonariuszowi przysługuje prawo do: złożenia skargi związanej z 
przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora lub podmiot, któremu dane osobowe zostały przekazane do: Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, złożenia żądania udzielenia informacji o przetwarzanych danych, żądania od Administratora 
sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych w 
przypadkach o których mowa w art. 17 RODO  

 

dn. - -  r.                                          …………............................................ 
                                           (podpis składającego dyspozycję) 

*niepotrzebne skreślić 


