Załącznik nr 1 do dokumentu
Zasady działania Systemu Obsługi ETP

Formularz Numer .................
(Wypełnia GPW)
…………………………………………………, dnia ……………………………

Zarząd
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Wniosek
o dostęp do Systemu Obsługi ETP

Dane Emitenta:
Nazwa

Adres

NIP
Kod LEI
Numer telefonu
Adres e-mail

W imieniu Emitenta zwracamy się o:
1) przyznanie Emitentowi prawa dostępu do Systemu Obsługi ETP
2) przydzielenie/odebranie

(2)

(1)

dostępu do Systemu Obsługi ETP wskazanym poniżej osobom

działającym w imieniu/na rzecz Emitenta (zwanych dalej „Operatorami ETP”):
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□ przydzielenie dostępu do ETP:

□ odebranie dostępu do ETP:

1) ………………………………………………
Imię i Nazwisko

1) ……………………………………………
Imię i Nazwisko

2) ……………………………………………………
Imię i Nazwisko

2) ……………………………………………
Imię i Nazwisko

3) ……………………………………………………
Imię i Nazwisko

3) ……………………………………………
Imię i Nazwisko

Lista wszystkich Operatorów ETP Emitenta z uwzględnieniem czynności dokonanych
na podstawie niniejszego wniosku: (3)
1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko, stanowisko pracy lub charakter stosunku prawnego, nr telefonu,
adres e-mail)
2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko, stanowisko pracy lub charakter stosunku prawnego, nr telefonu,
adres e-mail)
3)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko, stanowisko pracy lub charakter stosunku prawnego, nr telefonu,
adres e-mail)

(1)

Dotyczy wniosku składanego przez danego emitenta po raz pierwszy.

(2)

W zależności od zakresu wniosku - niepotrzebne skreślić.

(3)

Dotyczy zarówno wniosku składanego przez danego emitenta po raz pierwszy, jak i kolejnych
wniosków tego emitenta.
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Jednocześnie w imieniu Emitenta oświadczamy, że:
1) Emitent zapoznał się z zasadami dotyczącymi funkcjonowania Systemu Obsługi ETP,
w tym z treścią dokumentu Zasady działania Systemu Obsługi ETP, uchwalonego
Uchwałą Nr 922/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 listopada 2020 r. (z późn. zm.), oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania;
2) Emitent

ponosi

wyłączną

odpowiedzialność

za

wszelkie

czynności

dokonywane

za pośrednictwem i w ramach korzystania z Systemu Obsługi ETP przez osoby
upoważnione do działania w imieniu/na rzecz Emitenta, w szczególności za zgodność
ze

stanem

faktycznym

i

prawnym

przekazanych

GPW

dokumentów,

informacji

i oświadczeń.
Ponadto w imieniu Emitenta oświadczamy, że posiadanie przez Emitenta prawa dostępu
do Systemu Obsługi ETP uznajemy za równoznaczne z obowiązywaniem pomiędzy
Emitentem a GPW umowy o wykonywanie w Systemie czynności, o których mowa
w dokumencie Zasady działania Systemu Obsługi ETP, w zakresie i na zasadach w nim
określonych.
Dodatkowo w imieniu Emitenta informujemy, że linki do dokumentów przekazywanych przez
osoby upoważnione do działania w imieniu/na rzecz Emitenta w plikach parametryzacyjnych
zamieszczane będą pod następującymi domenami:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku załączamy:*
1) aktualny, jednolity tekst statutu emitenta,
2) aktualny odpis z właściwego dla emitenta rejestru,
3) właściwe pełnomocnictwa – w przypadku działania
pełnomocników

emitenta

za

pośrednictwem

Data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku wniosku składanego
w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne (w przypadku wniosku składanego
elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta:

* niepotrzebne skreślić
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Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgkgpw@gpw.pl.
Służbowe dane kontaktowe w zakresie obejmującym w szczególności: imię i nazwisko,
służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska, dane identyfikacyjne
oraz kontaktowe reprezentowanego przez daną osobę podmiotu będą przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Służbowe dane kontaktowe będą
przetwarzane w celach związanych z nadaniem dostępu do Systemu Obsługi ETP („ETP”)
i wykonywaniem czynności Operatora ETP.
Przetwarzanie jest niezbędne do uzyskania dostępu do Systemu Obsługi ETP i wykonywania
czynności Operatora ETP, które zostały określone w dokumencie Zasady działania Systemu
Obsługi ETP, uchwalonym Uchwałą Nr 922/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w
Warszawie
S.A.
z
dnia
30
listopada
2020
r.,
z
późn.
zm.
(Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem uzyskania dostępu do ETP, a ich niepodanie uniemożliwi
uzyskanie dostępu oraz realizację czynności Operatora ETP.
Dane będą przetwarzane przez okres posiadania dostępu do
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

ETP

oraz do czasu

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej
osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
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Załącznik
do Wniosku o dostęp do Systemu Obsługi ETP
(należy wypełnić odrębnie dla każdego Operatora ETP,
dla którego Emitent wnioskuje o przydzielenie dostępu do Systemu Obsługi ETP)

Dane Operatora ETP:
Imię
Nazwisko
Stanowisko pracy lub
charakter stosunku
prawnego
Numer telefonu
Adres e-mail

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami funkcjonowania Systemu Obsługi
ETP, w tym z treścią dokumentu Zasady działania Systemu Obsługi ETP, uchwalonego
Uchwałą Nr 922/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
30 listopada 2020 r. (z późn. zm)., oraz że zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Data oraz podpis Operatora ETP (własnoręczny - w przypadku dokumentu składanego w formie
papierowej lub kwalifikowany podpis elektroniczny - w przypadku wniosku składanego elektronicznie
w formacie PDF):

Data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku wniosku składanego
w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne (w przypadku wniosku składanego
elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta:
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Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodgkgpw@gpw.pl.
Służbowe dane kontaktowe w zakresie obejmującym w szczególności: imię i nazwisko,
służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska, dane identyfikacyjne
oraz kontaktowe reprezentowanego przez daną osobę podmiotu będą przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Służbowe dane kontaktowe będą
przetwarzane w celach związanych z nadaniem dostępu do Systemu Obsługi ETP („ETP”)
i wykonywaniem czynności operatora ETP.
Przetwarzanie jest niezbędne do uzyskania dostępu do Systemu Obsługi ETP i wykonywania
czynności Operatora ETP, które zostały określone w dokumencie Zasady działania
Systemu Obsługi ETP, uchwalonym Uchwałą Nr 922/2020 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2020 r., z późn. zm. (Art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem uzyskania dostępu do ETP, a ich niepodanie uniemożliwi
uzyskanie dostępu oraz realizację czynności operatora ETP.
Dane będą przetwarzane przez okres posiadania dostępu do ETP
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

oraz do

czasu

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej
osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

-6-

