Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 92/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

FORMULARZ REJESTRACJI
OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z SERWISU REJESTR ONLINE akcjonariusz osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Data _____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Nazwa Akcjonariusza

___________________________________________________________________________________________________________________________
siedziba Akcjonariusza

KRS _________________________________________

NIP _____________________________________________

REGON ______________________________________

Inny nr identyfikacyjny______________________________

zwany dalej „Akcjonariuszem”





- nadanie dostępu/uprawnień

- aktualizacja danych

Osobą korzystającą w imieniu Akcjonariusza z serwisu Rejestr online „Serwis” udostępnionego przez Santander Biuro
Maklerskie „Biuro Maklerskie” jest:

1. imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………
2. PESEL:



lub
___________________________________________ – w przypadku osób nie posiadających nr Pesel
nr paszportu/inny dokument tożsamości

3. Nr telefonu komórkowego do otrzymywania danych dostępowych do Serwisu:
(+)

   
nr

-

-

Jednocześnie:
1. upoważniam/upoważniamy wskazaną wyżej osobę do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie, w tym do pobierania
świadectwa rejestrowego;
2. upoważniam/upoważniamy wskazaną wyżej osobę do otrzymania informacji zawartych w Serwisie, które objęte są
tajemnicą zawodową oraz upoważniam/upoważniamy Biuro Maklerskie do przekazania tych informacji wskazanej
osobie;
3. zobowiązuję/zobowiązujemy się do przekazania ww. osobie informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych przez
Santander Bank Polska SA, dostępnej pod linkiem https://www.santander.pl/przydatne-informacje/politykaprzetwarzania-danych-osobowych;
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4. zobowiązuję/zobowiązujemy się do aktualizacji podanych danych, oraz przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że w
razie braku ich aktualizacji Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikłe z działania osoby, która utraciła
umocowanie do korzystania z Serwisu w imieniu Akcjonariusza.



odebrania dostępu/uprawnień

Niniejszym wnoszę/wnosimy o odebranie ww. osobie dostępu do korzystania z Serwisu w imieniu Akcjonariusza.

Niniejszym wyrażamy zgodę na:
1. kontakt telefoniczny z Akcjonariuszem przez Biuro Maklerskie we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem
rejestru akcjonariuszy. W tym celu wskazujemy następujący numeru telefonu kontaktowego:
_________________________________________________________________
Nr telefonu

2. komunikowanie się z Akcjonariuszem przez Biuro Maklerskie oraz spółkę/ki, dla których Biuro Maklerskie prowadzi
rejestr akcjonariuszy i których akcje posiadamy, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej kierowanej na następujący
adres e-mail:
___________________________________________________________________
Adres e-mail

we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Udzielenie zgody oznacza, że podany
adres e-mail zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy i będzie jawny dla pozostałych akcjonariuszy danej spółki oraz
samej spółki.
3. składanie przez Akcjonariusza i przez Biuro Maklerskie oświadczeń woli w postaci elektronicznej, związanych z
dokonywaniem czynności w zakresie związanym z rejestrem akcjonariuszy.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

____________________________
Data i pieczęć Santander Biuro Maklerskie/
Oddziału Banku

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

______________________________
podpis i pieczęć pracownika

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854
Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł.

