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ZGODA NA KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ 

   
Ja niżej podpisany/-ana, 

1. Imię (imiona) i nazwisko/firma: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. PESEL: ………………………………………………………...KRS:…………………………………………………………………………… 

3. Adres/siedziba: 

 Kraj: ……………………………………………………….. Miejscowość: ………………………………………………………………….. 

 Kod pocztowy: …………………………………………. Ulica: ……………………………………………………………………………… 

 Nr domu: ………………………………………………. Nr lokalu: …………………………………………………………………………. 

 Nr telefonu kontaktowego lub kontaktowy adres e-mail: …………………………………………………………………… 

 
Jako Akcjonariusz Spółki: Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli pod adresem: 

37- 450 Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: 0000004324, NIP: 865-000-41-94 (dalej „Spółka”),  
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz podmiotem 
prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką 
Akcyjną Odziałem – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-515 Warszawa 
ul. Puławska 15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026438, NIP: 525-000-77-38 (dalej 
„PKO BP BM”), w zakresie zdalnego dostępu do elektronicznego rejestru akcjonariuszy oraz składania 
oświadczeń wiedzy i woli w tym wysyłania zawiadomień wymaganych przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, na wskazany poniżej adres e- mail: 
 
.................................................................................................................................................................. 

(adres e-mail)** 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hutę Stalowa Wola S.A. 
z siedzibą w Stalowej Woli oraz przez PKO BP BM w związku z realizacją niniejszej zgody, zgodnie 
z Rozporządzeniem 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. U. UE. L. 2016.119.1) 
(RODO). 

................................................................................................... 
(data i czytelny podpis Akcjonariusza) 

Jednocześnie oświadczam, iż o każdej zmianie adresu e-mail lub odwołaniu niniejszej zgody 
pisemnie poinformuję HSW S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli oraz PKO BP BM z siedzibą w Warszawie. 

 
................................................................................................... 

(data i czytelny podpis Akcjonariusza) 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
** wypełnić drukowanymi literami 


