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Załącznik Nr 4 

ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI TALANX AG NA RZECZ HDI HAFTPFLICHTVERBAND 

DER DEUTSCHEN INDUSTRIE V.A.G. 
 

Niniejszy dokument stanowi zapis na sprzedaż na rzecz HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. 

akcji zwykłych imiennych wyemitowanych przez spółką Talanx AG, nieposiadających wartości nominalnej (kod 

KDPW: DE000TLX1005), zwanych dalej Akcjami, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2020 r. przez HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie 

V.a.G. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. 

Imię i nazwisko / Firma  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres zamieszkania / Siedziba:    Telefon: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ulica:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Kod: |__|__|-|__|__|__| Miejscowość: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

Kraj:|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres korespondencyjny: (jeśli inny niż powyższy)  

Ulica: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Kod: |__|__|-|__|__|__| Miejscowość: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Kraj:|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Status prawny (prosimy zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

Osoba fizyczna  |__| Osoba prawna  |__|  

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej |__| 

Rezydent  |__| Nierezydent  |__| 

Numer identyfikacyjny*:  ………………………………….. 

*w zależności od statusu prawnego podmiotu składającego zapis: PESEL, REGON, seria i numer dokumentu 

tożsamości, numer właściwego rejestru 

Cena jednej akcji: 138,74 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) 

Liczba akcji oferowanych do sprzedaży: |__|__|__|__|__|__|__|__|  słownie :……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Informacje dotyczące domu/biura maklerskiego/banku, na którego koncie w KDPW Akcje są 

zdeponowane (zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym): 

Kod i nazwa: ………………………………………………………………. 

Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane:  ………………………………….. 

Informacje dotyczące domu/biura maklerskiego przez które będzie dokonana transakcja (dla klientów 

banku powiernika): 

Kod i nazwa:  ………………………………………………………………. 

Nr konta KDPW domu/biura maklerskiego, przez które będzie dokonana transakcja: 

………………………………..    

Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Talanx 

AG, na rzecz HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. i akceptuję warunki w nim określone oraz oświadczam, 

iż Akcje będące przedmiotem zapisu na sprzedaż Akcji zostały nabyte na rynku regulowanym na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej i były zapisane na jej rachunku papierów wartościowych prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie 

później niż na koniec 2 (drugiego) dnia kalendarzowego od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania - 13.12.2020 r. 

2. Oferowane do sprzedaży Akcje nie są obciążone zastawem oraz żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich ani nie są 

przedmiotem postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego. 

3. Zapoznałem/am się z dokumentem „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH”, 

stanowiącym załącznik do niniejszego formularza zapisu.   

4. Wyrażam zgodę i składam niniejszym dyspozycję, 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  Podpis i pieczęć pracownika podmiotu                                   Data przyjęcia zapisu oraz podpis 

na sprzedaż Akcji     wydającego świadectwo depozytowe*           i pieczęć pracownika DMBH 
 

*  w przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną potwierdzenie podpisu oraz umocowania osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH 

Informacja dla inwestorów składających formularz zapisu / ofertę sprzedaży w publicznych wezwaniach do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) („RODO”), Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”) informuje o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

DMBH, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z DMBH na adres ul. Senatorska 16, 

00-923 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: 

dmbh.daneosobowe@citi.com.  

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

1. DMBH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia koniecznych działań mających na celu 

realizację dyspozycji, związanej ze złożeniem w DMBH formularza zapisu / oferty sprzedaży w ramach  

publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,  stanowiących podstawę 

prawną do wykonania przez DMBH czynności związanych z przeniesieniem instrumentów 

finansowych, tj. w prawnie uzasadnionym interesie DMBH (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), a dodatkowo 

w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na DMBH w związku z prowadzeniem 

działalności maklerskiej, w tym: 

a) wynikających z przepisów wykonawczych do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi, w zakresie obowiązku zapisywania instrumentów finansowych na 

rachunku w związku z ich przeniesieniem; 

b) wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu albo - po ich wejściu w życie - Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. "ustawa AML"); 

c) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez DMBH na 

podstawie art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do DMBH; 

d) związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”).  

2. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla 

celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów 

DMBH (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności: 

a) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną DMBH; 

b) w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności DMBH dla celów 

przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub 

wykrycia przestępstw; 

c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej 

ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych 
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w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności DMBH 

dla celów przestępczych; 

d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań 

spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postepowań, w tym w 

celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami; 

3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, DMBH informuje, 

że Pani/Pana dane osobowe, tj. w zależności od sytuacji - imię, nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, 

kopia lub dane z dokumentu tożsamości lub innego dokumentu upoważniającego do działania w imieniu innej 

osoby, numer PESEL, wzór podpisu, data urodzenia, zostały pozyskane od podmiotu składającego formularz 

zapisu / ofertę sprzedaży w Pani / Pana imieniu, tj. w szczególności od pełnomocnika lub przedstawiciela, banku 

powiernika lub domu maklerskiego albo innych osób związanych z działaniami DMBH dotyczącymi realizacji 

dyspozycji wynikających ze złożonych formularzy zapisu / ofert sprzedaży.  

IV. Obowiązek podania danych osobowych DMBH 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest 

niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów DMBH. 

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od 

okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie do podjęcia działań wynikających z realizacji formularza zapisu / 

oferty sprzedaży, w tym działań zmierzających do wykonania Pana/Pani dyspozycji bądź innych działań, gdy ma 

to zastosowanie.  

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. 

Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz innym 

podmiotom uprawnionym do otrzymania informacji w przypadkach określonych przepisami prawa;  

b) podmiotom wspierającym DMBH w jego procesach biznesowych i czynnościach DMBH, w tym 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz DMBH (tzw. procesorzy danych). 

c) Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający jako Agent DMBH lub jako podmiot przyjmujący i 

przekazujący zlecenia do DMBH. 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. 

w zakresie realizacji działań związanych z realizacją umowy cywilno-prawnej, przez okres do czasu zakończenia 

ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji 

przez DMBH uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej. W 

przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla innych celów niż wskazanych w pkt. 

II powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody. 

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana oraz do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji względem Pani/Pana. 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 



 4 

DMBH pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 

DMBH przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;   

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy, 

(i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, 

której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane 

dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

(iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane 

dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, 

a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) 

administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie 

umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją 

przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na 

podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu DMBH, o którym mowa 

w pkt. II powyżej. 

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DMBH Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

XI. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub 

organizacji międzynarodowych.  

 


