
OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY OBLIGACJI SPÓŁKI PRIME CAR MANAGEMENT S.A.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – MIEJSCA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  

Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie 

ul. Puławska 15,  

02-515 Warszawa 

 

Prośba o uprzedni telefoniczny kontakt: 

(+48 22) 521 91 39 

(+48 22) 521 82 02 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY 

OFERTA SPRZEDAŻY OBLIGACJI PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 

 
Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie w sprawie 
zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji PRIME CAR MANAGEMENT S.A. („Spółka”) ogłoszone w dniu 15 lipca 2019 roku 

przez Spółkę („Ogłoszenie”). Adresatem Oferty Sprzedaży jest PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 

 
Imię i nazwisko / Firma:                        
 

Adres zamieszkania / Siedziba:                        
 

Telefon:           
 

Ulica, nr domu, nr lokalu:                        
 

Kod:   -    Miejscowość:                  
 

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy): 
 

Ulica, nr domu, nr lokalu:                        
 

Kod:   -    Miejscowość:                  
 

PESEL, seria i nr. dok. 
tożsamości / REGON: 

           Dowód 
osobisty 

          

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego) 
 

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej: 

1. 2. 

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej: 

1. 2. 

 
Dane pełnomocnika: 

1. 2. 

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: 

1. 2. 

Adres zameldowania pełnomocnika: 

1. 2. 

 
 

Forma prawna: Status dewizowy: 

 

 - os. fizyczna 

os. fizyczna 

 
os. fizyczna 

 - rezydent 

rezydent  

 - os. prawna 

os. prawna 

 - nierezydent 
nierezydent  

 - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

 

os. fizyczna 
- 

rezydent 

 

Rodzaj obligacji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane obligacje spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A., kod ISIN 

PLPRMCM00055 („Obligacje”) 
 

Liczba Obligacji oferowanych do sprzedaży zablokowanych na podstawie świadectwa 

depozytowego 

         

 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cena jednej Obligacji: 101.000,00 zł powiększone o narosłe odsetki 

 
Informacje dotyczące deponenta Obligacji: 
Nazwa biura/domu maklerskiego/banku powierniczego 
deponenta 

…………………………………………………………………………………. 

Numer konta KDPW na którym Obligacje są zdeponowane:  
 

………………………………………………………………………………… 

Informacje dotyczące złożenia nieodwołalnego  
zlecenia sprzedaży Obligacji: 
Nazwa biura/domu maklerskiego, w którym złożono 
nieodwołalne zlecenie sprzedaży 

………………………………………………………………………………… 

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana 
transakcja 
 
 

………………………………………………………………………………… 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania Obligacji od Obligatariuszy, 
2. Obligacje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich, 
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3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie 

blokady Obligacji i złożenie (nieodwołalnego) zlecenia sprzedaży Obligacji w odpowiedzi na Skup Obligacji, 
4. poinformowałem  pomiot prowadzący mój rachunek papierów wartościowych o obowiązku wystawienia zlecenia rozrachunku i 

przekazania go do systemu depozytowego KDPW, na podstawie którego nastąpi przeniesienie Obligacji z mojego rachunku na 

rachunek Spółki w ramach Oferty Sprzedaży. 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Skupu Obligacji i realizacją Oferty Sprzedaży (w tym w 

szczególności dokonania technicznego rozliczenia Skupu Obligacji ). Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu, na potrzeby przeprowadzenia Skupu Obligacji i realizacji Oferty Sprzedaży (w tym w szczególności dokonania 
technicznego rozliczenia Skupu Obligacji) jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oświadczam jednocześnie, że 

zapoznałem się z dostarczoną mi przy składaniu niniejszego formularza „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta 

korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”. 
6. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną 

przeze mnie Ofertą Sprzedaży spółce PRIME CAR MANAGEMENT S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty 

Sprzedaży oraz upoważniam tą spółkę do otrzymania tych informacji. 
 

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży. 

 

_________________________________  _________________________________ 
Podpis osoby składającej  

Ofertę Sprzedaży  

 Data oraz podpis i pieczęć pracownika DM PKO BP 

przyjmującego Ofertę Sprzedaży  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla Klienta korzystającego z usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

 

Na podstawie 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 („Rozporządzenie”), informujemy, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, 

NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 

302 302, w tym DM PKO BP,  funkcjonujący jako wydzielona jednostka organizacyjna Banku (dalej łącznie 

„Bank”). 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 

Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie 

internetowej Banku w zakładce „RODO”, w Punktach Obsługi Klienta DM PKO BP oraz Punktach Usług Maklerskich 

zlokalizowanych w oddziałach Banku. 

3. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, 

której dane dotyczą 

Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane 

kontaktowe. 

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w szczególności w następujących celach: 

1) przedstawienia informacji o ofercie DM PKO BP lub usługach maklerskich świadczonych przez DM PKO BP - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub lit. f Rozporządzenia, 

2) zawarcia umowy w zakresie prowadzonej przez DM PKO BP działalności maklerskiej - na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b Rozporządzenia, 

3) realizacji zawartej umowy w zakresie prowadzonej przez DM PKO BP działalności maklerskiej, lub w celu 

świadczenia usług maklerskich przez DM PKO BP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, 

4) rozpatrzenia reklamacji i skarg - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia, 

5) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit b-c Rozporządzenia, 

6) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z 

Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia, 

7) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, 

windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami 

ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, 

w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

8) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością DM PKO BP, jak również w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów DM PKO BP oraz prowadzenia 

postępowań wyjaśniających - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. 

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie 

internetowej Banku w zakładce „RODO”. 

5. Udostępnienie danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank: 

1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od 

Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, 

2) podmiotom, którym DM PKO BP powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z 

działalnością maklerską prowadzoną przez DM PKO BP, 

3) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i 

usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w 

zakładce „RODO”. 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z 

dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT. 
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7. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

1) obowiązywania umowy zawartej z DM PKO BP, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym DM 

PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed 

roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z 

uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, 

3) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem 

prawnym DM PKO BP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce 

„RODO”. 

8. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo do sprostowania danych osobowych,  

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania, 

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, 

w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której 

dane dotyczą 

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego 

pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w 

szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. 

10. Wymóg podania danych  

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, dla: 

1) zawarcia umowy z DM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak 

możliwości zawarcia umowy z DM PKO BP, 

2) świadczenia usług maklerskich przez DM PKO BP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych 

będzie brak świadczenia usług przez DM PKO BP,  

3) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi, 

4) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w 

tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a 

konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub 

marketingu produktów lub usług. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach 

marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi 

przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z 

Bankiem. 

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie 

internetowej Banku w zakładce „RODO”. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA BANKU POWIERNIKA 

 

(Miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA 

 

My, niżej podpisani działając w imieniu: …............................................................................................. ................. 

(nazwa banku powiernika) 

 

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………... 

 

zwanego dalej „Bankiem Powiernikiem”, pełniącego funkcję banku powiernika na rzecz: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa klienta) 

z siedzibą:  ...................................................................................................................................................... …...... 
(„Klient") w związku z ogłoszeniem w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji ogłoszonym 
przez Prime Car Management S.A. („Spółka”) w dniu 15 lipca 2019 roku („Ogłoszenie”), niniejszym oświadczamy, 
że: 
1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta. 
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Obligacji będących przedmiotem Ogłoszenia 
i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie 
złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży w odpowiedzi na Ogłoszenie, a w szczególności: 
 

 zablokowania Obligacji, 
 złożenia Oferty Sprzedaży Obligacji, 
 wystawienia i złożenia świadectwa depozytowego, 
 wystawienia zlecenia rozrachunku dla Banku Powiernika zgodnie z warunkami określonymi w 

Ogłoszeniu, po cenie 101.000,00 zł za jedną Obligację powiększone o narosłe odsetki, 
 odebrania egzemplarza złożonej w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 

Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („DM PKO BP”) Oferty Sprzedaży. 
 

3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania 
Klienta. 
4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty 
Sprzedaży w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank 
Powiernika, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem 
umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta. 
5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednie zlecenie rozrachunku, w wyniku którego Obligacje 
będące przedmiotem złożonych w imieniu Klienta Oferty Sprzedaży, zostaną zapisane w KDPW na koncie DM 
PKO BP, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla Spółki, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na 
podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży przesłanego przez DM PKO BP, wskazującego warunki 
rozliczenia.  
 

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika 

w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL) 

 

 

Za Bank Powiernik:  

 

 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

Podpis, imię i nazwisko, stanowisko Podpis, imię i nazwisko, stanowisko 

 

 


