DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY

Ja niżej podpisany Akcjonariusz spółki pod firmą C.Hartwig Gdynia SA, któremu przysługiwało
__________________________________________ akcji imiennych w dniu 27 czerwca 2018 r
legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze i serii ___________________________,
posiadająca/y numer PESEL _________________________________,
zamieszkała/y
w
_______________________________
_______________________________,

(_____-_______)

przy

ul.

numer telefonu kontaktowego: ________________________________, niniejszym wydaję dyspozycję

C.Hartwig Gdynia SA z siedzibą w Gdyni wypłaty środków pieniężnych tytułem wypłaty dywidendy za rok 2017 w
kwocie netto, jak również tytułem wypłaty ewentualnych przyszłych dywidend należnych na podstawie
stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia C.Hartwig Gdynia SA. z siedzibą w Gdyni. Kwotę dywidendy proszę:
1) przelać na (zaznaczyć właściwe): rachunek bankowy Akcjonariusza w banku
__________________________________________________________________________________________,
numer rachunku:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) przesłać przekazem pocztowym na wskazany przeze mnie w niniejszej dyspozycji adres (koszt przekazu
zostanie potrącony z należnej dywidendy).
Przyjmuję do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy zostaną
potwierdzone uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy. Ponadto oświadczam,
że mam świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się może z poświadczeniem okoliczności
niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym – w szczególności wynikającej z art. 286 k.k. oraz 405
k.c.
Przysługujące mi roszczenie o wypłatę dywidendy podlega realizacji na moją rzecz w całości i nie jest w żaden
sposób ograniczone – w szczególności nie podlega zajęciu, ani nie zostało przeniesione na osobę trzecią w wyniku
czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych wskazanych powyżej lub zmiany numeru rachunku
bankowego zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia C.Hartwig Gdynia SA.
W przypadku, gdy podane w niniejszej dyspozycji dane Akcjonariusza są inne od wskazanych w księdze akcyjnej
Spółki, wnioskuję o aktualizację tych danych w księdze akcyjnej C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni.
Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych w niniejszej dyspozycji. W przypadku podania
niepełnych lub błędnych danych, adresu lub numeru rachunku bankowego, C.Hartwig Gdynia SA nie będzie
ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe przekazanie środków pieniężnych z tytułu
dywidendy.
Ponadto (zaznaczyć właściwe):
o Oświadczam, że ciąży na mnie nieograniczony obowiązek podatkowy z uwagi na posiadanie miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (posiadam na terytorium Polski centrum interesów
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywam na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym).
o Oświadczam, że ciąży na mnie ograniczony obowiązek podatkowy z uwagi na nie posiadanie miejsca
zamieszkania na terytorium Polski (posiadam poza terytorium Polski centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i przebywam poza terytorium Polski dłużej niż 183 dni w
roku podatkowym) i stosownie do zapisu art. ....................... umowy międzynarodowej z dnia
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........................................... o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą
Polską, a ............................................................ korzystam ze zwolnienia (odmiennej stawki .............) od
podatku dochodowego z tytułu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. W załączeniu przedkładam certyfikat rezydencji wydany do celów podatkowych
przez właściwą administrację podatkową państwa obcego (w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza
przysięgłego).

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 L 119 z
04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest C. Hartwig Gdynia S.A. 81-310 Gdynia, ul. Śląska 47,NIP 5860104285,
REGON 190880396, KRS 0000024354, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS, do której należą
następujące podmioty: http://otlogistics.com.pl/struktura-grupy/ ;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@otlogistics.pl lub korespondencyjnie: OT Logistics S.A ul. Zbożowa 4,70-653 Szczecin;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji stosownych
uchwał Walnego Zgromadzenia C. Hartwig Gdynia SA. z siedzibą w Gdyni dotyczących wypłaty dywidendy za rok
2017. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników C. Hartwig Gdynia S.A. oraz
Centrum Usług Wspólnych FK OT Logistics SA Oddział Wrocław 50-227,ul. Kleczkowska 50, ( obsługa finansowoksięgowa) zaangażowane w procesie wypłaty w/w dywidendy oraz przez podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla
których dane są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań
cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;
5) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych,
tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych;
6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO;
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji dyspozycji wypłaty
dywidendy;
8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

_____________, dnia ___________

_________________________
czytelny podpis akcjonariusza
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