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(1) Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej 
 
 

         ………………………………..…… 
               (miejscowość, data) 

 
  Pełnomocnictwo 

 

Ja, niżej podpisany, (Imię, nazwisko) ................………………………………………………………………………………………………………,  

PESEL ………………………………………, legitymujący się dokumentem tożsamości (rodzaj dokumentu, seria, nr) 

………….…………………………………………., niniejszym udzielam  

Pani/Panu  (imię, nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………………….…….., 

PESEL ………………………………………, legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (rodzaj dokumentu, seria, nr) 

…………….…………………………………………., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z 

posiadanych przeze mnie wszystkich akcji ABAK S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABAK S.A.  zwołanym 

na dzień 26 czerwca 2019 r. 

 

 

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

(podpis/y) 

                                                                                                       

 

(2) Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej 

 

         ………………………………..…… 
               (miejscowość, data) 

Pełnomocnictwo 

 

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej) ………………………………………………………………………………………………………….,  

z siedzibą w (adres) …………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………………………….. 

niniejszym udzielam/y Pani/Panu  (imię, nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………………………….…….., PESEL 

………………………………………, legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości(rodzaj dokumentu, seria, nr) 

…………….…………………………………………., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z 

posiadanych przeze mnie wszystkich akcji ABAK S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ABAK S.A.  zwołanym 

na dzień 26 czerwca 2019 r. 

 

 

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

(podpis/y) 
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Pouczenie: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-109), przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 18/20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000354495, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7390406362. 

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych  - brak. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO). 
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być: 

a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, 
b. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe oraz usługi prawne; 
c. Operatorzy pocztowi i kurierzy; 
d. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia utraty statusu akcjonariusza w Spółce. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją 
uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza. 

10. Udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 


