WNIOSEK O UTWORZENIE KONTA („WNIOSEK”) W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO APLIKACJI
REJESTR AKCJONARIUSZY UDOSTĘPNIANEJ PRZEZ Q SECURITIES S.A. („APLIKACJA”)
I.

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU („ZASADY”)
1.

Przed przystąpieniem do wypełnienia Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z aplikacji Rejestr
Akcjonariuszy dostarczanej przez Q Securities S.A. („Regulamin”), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Wniosku, oraz złożyć oświadczenie o jego otrzymaniu, zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu jego treści oraz
zobowiązaniu się do jego przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia wypełnienie Wniosku, a w
konsekwencji rejestrację konta Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Aplikacji.
2. Wszelkie sformułowania pisane we Wniosku z wielkiej litery a niezdefiniowane inaczej we Wniosku, mają znaczenie
nadane im w Regulaminie.
3. Wniosek wymaga podania danych określonych w części III IV Wniosku.
4. W trakcie wypełniania Wniosku należy posługiwać się niniejszymi Zasadami oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Wszelkie informacje podawane we Wniosku muszą być kompletne, rzetelne, poprawne i zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
6. W przypadku, gdy wypełniającym Wniosek, tj. Użytkownikiem jest Akcjonariusz – dane wskazane we Wniosku
powinny być co do zasady zgodne z danymi przekazanymi Q Securities przez Klienta w ramach wykonywania Umowy
dla potrzeb utworzenia Rejestru.
7. Po wypełnieniu Wniosku Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego kompletności,
poprawności i zgodności podawanych danych ze stanem faktycznym.
8. Po wypełnieniu Wniosku Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych Użytkownika przez Q Securities, w celach związanych z rozpatrzeniem Wniosku oraz obsługą
Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Aplikacji.
9. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał we Wniosku że występuje w roli Reprezentanta Akcjonariusza lub
Pełnomocnika Akcjonariusza – z Wnioskiem występuje i podpisuje go zarówno Akcjonariusz, jak i Użytkownik.
10. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał we Wniosku, że występuje w roli Pełnomocnika Klienta - z Wnioskiem
występuje i podpisuje go zarówno reprezentant Klienta, jak i Pełnomocnik.

II.

OŚWIADCZENIE – REGULAMIN
Ja, niżej podpisany(-a) / My, niżej podpisani niniejszym oświadczam(-y), iż zapoznałem(-am)(-liśmy) się z Regulaminem,
tj. Regulaminem korzystania z aplikacji Rejestr Akcjonariuszy dostarczanej przez Q Securities S.A., akceptuję(-emy) jego
treść oraz zobowiązuję(-emy) się do jego przestrzegania.

III.

DANE UŻYTKOWNIKA – WNIOSKODAWCY („UŻYTKOWNIK”)1
A.

UŻYTKOWNIK NR 1
Rola w jakiej Użytkownik występuje z
Wnioskiem o nadanie dostępu do Rejestru 2
Imię i nazwisko Użytkownika
Adres korespondencyjny Użytkownika
Adres e-mail Użytkownika
Nr telefonu komórkowego Użytkownika

1
2

W przypadku większej liczby Użytkowników należy wypełnić osobno dodatkowe egzemplarze formularza Wniosku
Wskazać co najmniej jedną z poniższych ról:
1) Akcjonariusz (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
2) Przedstawiciel ustawowy Akcjonariusza,
3) Reprezentant Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) lub Klienta,
4) Pełnomocnik Akcjonariusza lub Klienta.

1
Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, wysokość kapitału zakładowego:
951.570,00 zł (opłacony w całości), NIP: 1080014541, REGON: 146488304, tel.: 22 417 44 00, fax: 22 417 44 01, mail: biuro@qsecurities.pl, www.qsecurities.pl

Numer PESEL Użytkownika lub data
urodzenia Użytkownika (w przypadku braku
nadania numeru PESEL)3
Numer i seria dowodu osobistego
Użytkownika3
Nazwisko i imię albo firma (nazwa)
Akcjonariusza z którym ma zostać
powiązane Konto Użytkownika oraz adres
zamieszkania Akcjonariusza albo siedziby
albo inny adres do doręczeń 4
Firma (nazwa) Klienta (Spółki) z którym ma
zostać powiązane Konto Użytkownika 5
Numer KRS Klienta (Spółki) z którym ma
zostać powiązane Konto Użytkownika5
B.

UŻYTKOWNIK NR 2
Rola w jakiej Użytkownik występuje z
wnioskiem o nadanie dostępu do Rejestru2
Imię i nazwisko Użytkownika
Adres korespondencyjny Użytkownika
Adres e-mail Użytkownika
Nr telefonu komórkowego Użytkownika
Numer PESEL Użytkownika lub data
urodzenia Użytkownika (w przypadku braku
nadania numeru PESEL)3
Numer i seria dowodu osobistego
Użytkownika3
Nazwisko i imię albo firma (nazwa)
Akcjonariusza z którym ma zostać
powiązane Konto Użytkownika oraz adres
zamieszkania Akcjonariusza albo siedziby
albo inny adres do doręczeń4
Firma (nazwa) Klienta (Spółki) z którym ma
zostać powiązane Konto Użytkownika5
Numer KRS Klienta (Spółki) z którym ma
zostać powiązane Konto Użytkownika5

IV.

UPOWAŻNIENIE 6
A. W przypadku, gdy Wniosek dotyczy Użytkownika będącego Pełnomocnikiem Akcjonariusza, a Akcjonariusz zamierza
udzielić Użytkownikowi pełnomocnictwa bez ograniczeń dostępowych w Aplikacji:

3
podawany wyłącznie dla potrzeb należytego zidentyfikowania tożsamości Użytkownika przez Q Securities przed nadaniem dostępu do
Rejestru
4
Wypełnić w przypadku, gdy Użytkownik wskazał we Wniosku, że występuje w roli Przedstawiciela ustawowego Akcjonariusza, Reprezentanta
Akcjonariusza lub Pełnomocnika Akcjonariusza
5
tj. który wyemitował Akcje posiadane przez Akcjonariusza – w przypadku Użytkownika, który wskazał we Wniosku że występuje w roli
Akcjonariusza, Przedstawiciela ustawowego Akcjonariusza, Reprezentanta Akcjonariusza lub Pełnomocnika Akcjonariusza
6
Pkt. IV Wniosku dotyczy wyłącznie przypadku Użytkownika, który wskazał we Wniosku, że występuje w roli Przedstawiciela ustawowego
Akcjonariusza, Pełnomocnika Akcjonariusza lub Pełnomocnika Klienta. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić właściwą część pkt. IV w
zależności od przypadku (A, B, lub C) a pozostałą część przekreślić. W innym przypadku (jeśli nie dotyczy) cały pkt. IV Wniosku należy
przekreślić.

2
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Akcjonariusz, tj. __________________________ (imię i nazwisko / nazwa (firma), posiadający PESEL / KRS /
_____________7 o numerze: _________________________, niniejszym udziela pełnomocnictwa Użytkownikowi
wskazanemu we Wniosku do dostępu do wszelkich danych dotyczących Akcjonariusza7, które będą zawarte w
Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez Q Securities na rzecz Klienta (Spółki) wskazanego w treści Wniosku oraz
w Aplikacji, w tym posiadanych przez Akcjonariusza Akcji Klienta (Spółki), w tym do składania wszelkich Dyspozycji
oraz wykonywania innych czynności jakie umożliwiać będzie Aplikacja w związku z posiadaniem przez Użytkownika
Konta w Aplikacji. Pełnomocnictwo zachowuje swą ważność do dnia jego odwołania i poinformowania o jego
odwołaniu Pełnomocnika oraz Q Securities.
B. W przypadku, gdy Wniosek dotyczy Użytkownika będącego Pełnomocnikiem Klienta (Spółki), a Klient (Spółka)
zamierza udzielić Użytkownikowi pełnomocnictwa bez ograniczeń dostępowych w Aplikacji:
Klient (Spółka), tj. __________________________ (nazwa (firma), zarejestrowany w KRS pod numerem:
_________________________, niniejszym udziela pełnomocnictwa Użytkownikowi wskazanemu we Wniosku do
dostępu do wszelkich danych dotyczących Klienta i Akcjonariuszy, które będą zawarte w Rejestrze Akcjonariuszy
prowadzonym przez Q Securities na rzecz Klienta oraz w Aplikacji, w tym do składania wszelkich Dyspozycji oraz
wykonywania innych czynności jakie umożliwiać będzie Aplikacja w związku z posiadaniem przez Użytkownika Konta
w Aplikacji. Pełnomocnictwo zachowuje swą ważność do dnia jego odwołania i poinformowania o jego odwołaniu
Pełnomocnika oraz Q Securities.
C. W przypadku, gdy Wniosek dotyczy Użytkownika będącego Przedstawicielem ustawowym Akcjonariusza:
Dokument stanowiący podstawę dla pełnienia funkcji Przedstawiciela ustawowego 8 Akcjonariusza stanowi
Załącznik do niniejszego Wniosku.
V.

OŚWIADCZENIA
Ja, niżej podpisany(-a) / My, niżej podpisani niniejszym oświadczam(-y), iż:
1) Wszelkie dane wskazane we Wniosku są kompletne, poprawne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
2) zobowiązuję(-emy) się niezwłocznie informować Q Securities o każdej zmianie danych lub okoliczności wskazanych
we Wniosku,
3) przyjmuję(-emy) do wiadomości i akceptuję(-emy) fakt, iż przyjęcie przez Q Securities Wniosku nie jest
równoznaczne z jego zaakceptowaniem i utworzeniem Konta, zaś Q Securities może w każdym czasie żądać od
Klienta lub Akcjonariusza wykazania dodatkowych uprawnień Użytkowników do korzystania z Konta, jak również
potwierdzenia zmiany danych, w szczególności poprzez przekazanie Q Securities stosownych pełnomocnictw,
oświadczeń, wzorów podpisów lub innych dokumentów.
4) wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Q Securities w celach związanych z rozpatrzeniem
Wniosku oraz – docelowo - obsługą Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Aplikacji oraz w celu
wykonywania czynności określonych w Regulaminie. Zostałem(-am)(-liśmy) poinformowani o zasadach
przetwarzania danych osobowych w Q Securities wskazanych w niniejszym Wniosku oraz o przysługujących mi
(nam) prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Q Securities, które jest administratorem tych
danych,
5) wyrażam(-y) zgodę na komunikację z Q Securities za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w
szczególności poczty elektronicznej, na wskazane we Wniosku adresy e-mail, jak również wyrażamy zgodę na
komunikację z Q Securities za pośrednictwem wskazanych we Wniosku numerów telefonów komórkowych - w
zakresie wszelkich informacji dotyczących Aplikacji, dostępu do Aplikacji, zarządzania Kontem, składania i realizacji
Dyspozycji, prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy oraz innych kwestii ujętych w Regulaminie.

VI.

DODATKOWE OŚWIADCZENIA:
1.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA NR 1:

7

W przypadku braku PESEL lub KRS wskazać inny właściwy numer rejestrowy Akcjonariusza / inną daną umożliwiającą identyfikację
Akcjonariusza
8
Np. odpis orzeczenia sądowego.

3
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Niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyrażam albo nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Q Securities S.A. - za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze
mnie powyżej adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Q Securities S.A. w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
TAK
NIE
Niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyrażam albo nie wyrażam zgody na przekazywanie przez Q Securities
S.A. treści dotyczących oferty Q Securities S.A. w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego, na wskazany przeze
mnie powyżej numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
TAK
NIE
2.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA NR 2:

Niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyrażam albo nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Q Securities S.A. - za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze
mnie powyżej adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Q Securities S.A. w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
TAK
NIE
Niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyrażam albo nie wyrażam zgody na przekazywanie przez Q Securities
S.A. treści dotyczących oferty Q Securities S.A. w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego, na wskazany przeze
mnie powyżej numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
TAK
NIE

VII.

DATA I MIEJSCE WYPEŁNIENIA WNIOSKU ORAZ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ W NIM UJĘTYCH
_________________________________
(dzień/miesiąc/rok) (miejscowość)

VIII. PODPISY

_____________________
Użytkownik nr 1

IX.

_____________________
Użytkownik nr 2

_____________________
Akcjonariusz / Klient 9

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1. Regulamin.
2. Dokumenty, o których mowa w cz. IV Wniosku (jeśli dotyczy).

X.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Q SECURITIES
Działając na podstawie art. 13 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 (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.; ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) („RODO”), w przypadku wypełnienia przez Państwa Wniosku i jego przekazania Q Securities,
niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej
142, 00-061 Warszawa, KRS: 0000446527, NIP: 1080014541.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych
osobowych Q Securities pod adresem mailowym: iodo@qsecurites.pl.
3. Q Securities będzie przetwarzał Państwa dane w celach związanych z rozpatrzeniem Wniosku oraz – docelowo -

9

Niepotrzebne skreślić.

4
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

obsługą Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Aplikacji oraz w celu wykonywania czynności
określonych w Regulaminie.
Państwa dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. będą przechowywane do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu udostępniania i obsługi Aplikacji, wykonywania Umowy lub innej
czynności prawnej, jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku,
w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Q Securities
przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc
od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dane otrzymano.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
a także podmiotom, z którymi Q Securities zawarło umowę świadczenia usług na rzecz Q Securities (np. doradcom
prawnym, podmiotom świadczącym usługi kadrowo-księgowe, administratorom systemu informatycznego Q
Securities, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi z zakresu
ochrony danych osobowych).
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Q Securities nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby, narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych dla potrzeb realizacji celów, o których mowa w pkt. 3) jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3) brak możliwości pozytywnego
rozpatrzeniu Wniosku, a w konsekwencji brak możliwości rejestracji Konta oraz uzyskania dostępu do Aplikacji.
Q Securities nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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