Formularz aktualizacji danych Obligatariusza

SERIA OBLIGACJI

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

DANE OBLIGATARIUSZA

IMIĘ (IMIONA) NAZWISKO / NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA
PESEL / NIP / KRS
RODZAJ, SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
NR TELEFONU
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
URZĄD SKARBOWY
PEŁNOMOCNIK OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ, REPREZENTANT OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (POSTAWIĆ ZNAK X W ODPOWIEDNIEJ KLATCE)

☐ PEŁNOMOCNIK OSOBY FIZYCZNEJ, ☐ PEŁNOMOCNIK OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORG., ☐ CZŁONEK
ZARZĄDU, ☐ PROKURENT ☐ WSPÓLNIK
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
PESEL
RODZAJ, SERIA I NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
NR TELEFONU
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
INFORMACJE O OBLIGACJACH

OZNACZENIE SERII OBLIGACJI
LICZBA OBLIGACJI
….…….. szt.
słownie: …………………………………………
RACHUNEK BANKOWY OBLIGATARIUSZA DO DOKONANIA PŁATNOŚCI RAT UKŁADOWYCH

NAZWA BANKU
NR RACHUNKU BANKOWEGO
INFORMACJE DODATKOWE

Podpis(-y) Obligatariusza / osób
reprezentujących Obligatariusza

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem 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”) zawiadamiamy, iż że administratorem danych osobowych jest GetBack S.A. (dalej „Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rtm.
Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, KRS 0000413997, NIP 8992733884, REGON 021829989.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kow_iod@getbacksa.pl lub pisemnie na adres ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53333 Wrocław.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celach:
a. wykonania umowy, przez którą rozumie się umowę dotyczącą realizacji praw z obligacji wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie z Warunkami
Emisji Obligacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających m.in.
z Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238 ze zm., dalej jako Ustawa o obligacjach),
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
za które administrator uznaje w szczególności dochodzenie i obronę przed roszczeniami wynikającymi m.in. art. 14 Ustawy o obligacjach.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Administratora
oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Wskazane dane mogą być także przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. zajmującymi się świadczeniem usługi skanowania, archiwizowania
i niszczenia dokumentów, zajmującymi się obsługą wydruków masowych, dostarczającymi usługi IT, świadczącymi usługi doradcze, audytowe,
księgowe, pocztowe i kurierskie, jak również doradcom prawnym i ekonomicznym oraz rewidentom w związku z audytem.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które administrator uznaje w
szczególności: spłatę zobowiązań wynikających z obligacji, dochodzenie i obronę przed roszczeniami wynikającymi m.in. art. 14 Ustawy o
obligacjach oraz wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
Wskazane powyżej cele wymagają przetwarzania danych osobowych przez okres co najmniej odpowiednio 3 lat licząc od końca roku, w którym
nastąpił wykup obligacji przez emitenta lub spełnienie świadczeń wynikających z układu zawartego z wierzycielami Administratora.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub wnioskowania o
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia.
W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, osobie której
dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Dane te mogą być uzupełniane ze wszystkich prawnie dopuszczalnych źródeł, w szczególności ze źródeł powszechnie dostępnych oraz na
podstawie informacji udzielanych przez Pana/Panią.
Administratora nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wywołujący wobec osoby, której dane dotyczą
skutki prawne (art. 22 RODO).

