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Wezwanie – Kruszwica
Załącznik nr 5
ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI
SPÓŁKI ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA” S.A. NA RZECZ KONINKLIJKE BUNGE B.V.
Niniejszy dokument stanowi nieodwołalny zapis na sprzedaż akcji na okaziciela spółki Zakłady Tłuszczowe
„Kruszwica” S.A., o wartości nominalnej 7,48 zł (kod PLKRUSZ00016), zwanych dalej Akcjami, na rzecz
KONINKLIJKE BUNGE B.V. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego
w dniu 9 grudnia 2020 roku przez KONINKLIJKE BUNGE B.V. za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. –
Santander Biuro Maklerskie
Imię i nazwisko/Nazwa
Adres zamieszkania/Siedziba ..............................................................................................................................
(ulica, kod, miejscowość)

Adres korespondencyjny, (jeżeli jest inny niż podany powyżej):..............................................................................
(ulica, kod, miejscowość)

Nr telefonu ........................................
Rodzaj osoby *



Numer identyfikacyjny**



* 1- krajowa osoba fizyczna, 2- krajowa osoba prawna, 3- zagraniczna osoba fizyczna, 4- zagraniczna osoba prawna, 5- podmiot
nie posiadający osobowości prawnej
** w zależności od rodzaju osoby: 1- PESEL, 2- REGON, 3- numer paszportu, 4,5- numer właściwego rejestru

Cena jednej Akcji: 66,30

zł

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:
Słownie liczba Akcji:...........................................................................................................................................
Numer rachunku papierów wartościowych: .........................................................................................................
Informacje dotyczące biura/domu maklerskiego/banku powierniczego lub deponenta, na którego koncie
w KDPW Akcje są zdeponowane (zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym):
Nazwa biura/domu maklerskiego/banku powierniczego/deponenta ....................................................................
Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane:

 

Informacje dotyczące biura/domu maklerskiego, w którym zostało złożone nieodwołalne zlecenie
sprzedaży Akcji (dotyczy Klienta Banku Depozytariusza lub deponenta):
Nazwa biura/domu maklerskiego ..........................................................................................................................
Nr konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja

 

Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1.
2.
3.

Zapoznałem/-am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. i akceptuję warunki w nim określone.
Oferowane do sprzedaży Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu
rejestrowego, zastawu finansowego.
Wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na mój
rachunek pieniężny w podmiocie, który wystawił świadectwo depozytowe.

...............................................
Podpis osoby zapisującej się
na sprzedaż Akcji

..........................................................................
Data przyjęcia zapisu oraz podpis i
pieczęć pracownika przyjmującego zapis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności
związanych z Wezwaniem przez instytucje przyjmujące zapisy w ramach Wezwania, w tym Santander Bank Polska S.A., Biuro
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Maklerskie mBanku, Noble Securities S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Biuro Maklerskie PKO BP, Biuro Maklerskie Pekao S.A.,
Millennium Dom Maklerski S.A.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi dokonanie zapisu na sprzedaż akcji spółki Zakłady Tłuszczowe
„Kruszwica” S.A.

...............................................
Podpis osoby zapisującej się
na sprzedaż Akcji
Wyrażam zgodę na przekazanie do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informacji objętych tajemnicą
zawodową w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z dokonaniem zapisu na sprzedaż akcji
spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informacji objętych tajemnicą
zawodową Wzywającemu, tj. KONINKLIJKE BUNGE B.V. i upoważniam KONINKLIJKE BUNGE B.V. do otrzymywania
informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z
Wezwaniem.

...............................................
Podpis osoby zapisującej się
na sprzedaż Akcji

..........................................................................
Data przyjęcia zapisu oraz podpis i
pieczęć pracownika przyjmującego zapis

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. Bank
informuje Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o
przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.
1. Administratorem Państwa danych jest Santander Bank Polska S.A. (dalej jako: „Bank”), z którym można skontaktować
się pod adresem: ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław, a także poprzez kontakt telefoniczny: 1 9999, 781 119 999 (dla
dzwoniących z Polski) lub: +48 61 81 1 9999 (dla dzwoniących z zagranicy), oraz kontakt elektroniczny pod adresem
email: kontakt@santander.pl
2. W Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email:
iod@santander.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Robotnicza 11 (53-607 Wrocław), z dopiskiem: „Inspektor ochrony
danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
3. Państwa dane osobowe będą przez Bank przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
związanej z przeprowadzanym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Tłuszczowe
„Kruszwica” S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Banku wynikającego z obowiązujących Bank przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z
przeprowadzeniem zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. c RODO). Bank podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających, np. z ustawy Prawo bankowe,
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, ustawodawstwu podatkowemu oraz wymogom regulacyjnym (nałożonym przez instytucje, takie jak:
Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisję Nadzoru Finansowego). Bank przetwarza
Państwa dane osobowe, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Robimy tak na przykład wtedy, gdy
przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów, gdy działamy na rzecz zapobiegania przestępstwom
dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, finansowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów,
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku; dochodzenia roszczeń oraz obrony przed
roszczeniami. Bank przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w
określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
4. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego
na Banku obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub
strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Banku, Komisja Nadzoru
Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. i inne izby rozliczeniowe, Związek Banków Polskich, biura
informacji gospodarczej, inne banki, uczestnicy rozrachunku papierów wartościowych, firmy inwestycyjne, podmioty
uczestniczące w ofercie publicznej papierów wartościowych i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru
Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane są przekazywane również podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Banku i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku oraz pod warunkiem zachowania
tajemnicy bankowej i zawodowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich
przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Banku zaliczają się podmioty
świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej i inwestycyjnej, informatyczne, agencyjne.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Bank do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 tj.:

w zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności i realizacją
zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
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7.

8.

9.

do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione
podstawy dalszego przetwarzania danych;
w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania
usunięcia danych.
Przysługuje Państwu prawo do: (1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, (2) żądania sprostowania swoich
danych osobowych, (2) żądania ograniczenia przetwarzania, (4) żądania usunięcia danych osobowych, (5) żądania
przenoszenia danych osobowych, (6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (7)
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady
Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., podanie przez Państwa danych jest warunkiem dokonania skutecznego zapisu, o którym
mowa powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do dokonania zapisu na sprzedaż akcji
spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa
danych. Abyśmy mogli spełnić te obowiązki przepisy wymagają dostarczenia Bankowi niezbędnych informacji i
dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi
niezbędnych informacji i dokumentów, Bank nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów oraz prowadzić obsługi
zapisu na sprzedaż akcji spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
Bank nie będzie podejmował, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

