
Oznámenie bankového účtu pre účely výplaty 
dividend 

 
Dolupodpísaný akcionár spoločnosti Asseco Central Europe, 
a.s. so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09  Bratislava, 
Slovenská republika,  IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, 
vložka č. 2024/B  
 
Spoločnosť: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Identifikačné číslo: 

Zapísaná v obchodnom registri  

 

Alternatívne 

 

Fyzická osoba: 

Meno a priezvisko: 

Adresa bydliska: 

Rodné číslo/ dátum narodenia: 
 
 

týmto oznamujem bankový účet pre účely výplaty 
dividend 

 
Názov účtu: 
Banka príjemcu: 
IBAN: 
SWIFT: 
 
Číslo bankového účtu uvedené v tomto oznámení bude pre 
účely výplaty dividend záväzné až do prijatia písomného 
oznámenia o zmene čísla bankového účtu, resp. jeho 
písomné odvolania. 
 
Súčasne oznamujem, že mojou daňovou rezidenciou je 
nasledovný štát:  
 
 
................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie w sprawie numeru rachunku 
bankowego do celów wypłaty dywidendy 

 
Niżej podpisany akcjonariusz spółki Asseco Central Europe, a.s. 
z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława, Republika 
Słowacka, REGON: 35 760 419, wpisanej do rejestru 
handlowego w Sądzie Rejonowym Bratysława I, dział Sa, poz. 
2024/B  
 

Spółka: 

Firma spółki: 

Siedziba: 

REGON: 

Wpisana do rejestru handlowego  

 

Alternatywnie 

 

Osoba fizyczna: 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

PESEL / data urodzenia: 
 
niniejszym przekazuje numer rachunku bankowego do celów 

wypłaty dywidendy  
 

Nazwa rachunku: 
Nazwa banku: 
IBAN: 
SWIFT: 
 
 
Numer rachunku bankowego wskazany w niniejszym 
zawiadomieniu będzie wiążący do celów wypłaty dywidendy do 
czasu otrzymania pisemnego zawiadomienia o zmianie numeru 
rachunku bankowego lub do czasu jego pisemnego odwołania. 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem rezydentem podatkowym 
następującego kraju:  
 
 
..................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a § 13 ods. 1 
písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

 

vyjadrujem  

 
                   Súhlas 
 
                   Nesúhlas 

 

so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno  
priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo/dátum narodenia, 
názov a číslo bankového účtu pre účely výplaty dividend 
a plnenia s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z 
príslušných právnych predpisov. 

Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla 
v oznámení bankového účtu pre účely výplaty dividend, som 
poskytol spoločnosti Asseco Central Europe,  a.s. 
dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne.  

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  vyššie udeľujem  od 
dátumu podpisu tohto dokumentu do momentu trvania 
existencie vzťahu medzi spoločnosťou Asseco Central 
Europe, a.s. a mnou ako akcionárom spoločnosti a po dobu 
nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností 
spoločnosti vyplývajúcich z tohto vzťahu a z príslušných 
právnych predpisov a/alebo do momentu odvolania môjho 
súhlasu podľa toho čo nastane skôr. Súhlas je možné 
odvolať prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní 
súhlasu na e-mailovú adresu dposk@asseco-ce.com.  

Zároveň potvrdzujem, že som bol poločnosťou Asseco 
Central Europe,  a.s. informovaný o všetkých náležitostiach 
vyžadovaných GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov. Aktuálne znenie informácií o spracúvaní osobných 
údajov podľa článku 13 GDPR a § 19 zákona o ochrane 
osobných údajov je dostupné na webovom sídle spoločnosti 
v päte stránky v časti Ochrana osobných údajov.  

Beriem na vedomie, že v prípade neposkytnutia vyššie 
uvedených osobných údajov nie je možné zabezpečiť 
výplatu dividend prevodom na bankový účet.  

ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (RODO) oraz § 13 ust. 1 lit. a) Ustawy 
nr 18/2018 Z. z. o ochronie danych osobowych 

wyrażam 

 
                   Zgodę 
 
                   Brak zgody 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/data urodzenia, nazwa i 
numer rachunku bankowego na potrzeby wypłaty dywidendy 
i wykonywania związanych z tym obowiązków wynikających z 
właściwych przepisów prawa. 

Potwierdzam, że wszystkich danych, które przekazałem/am w 
zawiadomieniu w sprawie numeru rachunku bankowego do 
celów wypłaty dywidendy, udzieliłem/am spółce Asseco 
Central Europe, a.s. dobrowolnie, są one prawdziwe i aktualne.  

Zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych 
osobowych udzielam od daty podpisania niniejszego 
dokumentu do czasu wygaśnięcia relacji między spółką Asseco 
Central Europe, a.s. a mną jako akcjonariuszem spółki i na okres 
bezwzględnie niezbędny do wykonywania praw i obowiązków 
spółki wynikających z niniejszej relacji oraz właściwych 
przepisów prawa i/lub do momentu cofnięcia przeze mnie 
zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zgodę 
można cofnąć wysyłając stosowną informację o cofnięciu zgody 
drogą e-mailową na adres: dposk@asseco-ce.com.  

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a 
przez spółkę Asseco Central Europe, a.s. o wszystkich 
wymogach RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
Aktualna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
zgodnie z artykułem 13 RODO i § 19 ustawy o ochronie danych 
osobowych jest dostępna na stronie internetowej spółki 
w stopce zakładki Ochrona danych osobowych.  

Przyjmuję do wiadomości, że w razie nieprzekazania wyżej 
wymienionych danych osobowych nie można zapewnić 
wypłaty dywidendy przelewem na rachunek bankowy.  

 

V/W............................, dňa/dnia ...................... 

 

____________________________________ 

Podpis akcionára/ Podpis akcjonariusza 


