DYSPOZYCJA WYPŁATY DYWIDENDY (INDYWIDUALNY AKCJONARIUSZ)
Ja, niżej podpisana/y
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*
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TELEFON

wydaję spółce TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie [Emitent] dyspozycję wypłaty środków pieniężnych w wysokości kwoty netto
dywidendy za rok 2020 oraz za kolejne lata (i ewentualnej zaliczki na poczet dywidendy), w przypadku gdy dywidenda za dany rok będzie mi należna
jako uprawnionemu z akcji Emitenta, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Wyżej wymienioną kwotę proszę (opcja A, B do wyboru – niepotrzebne skreślić):
A.

przelać na mój rachunek bankowy (należy wskazać rachunek ROR lub avista)

o numerze:
B.

przesłać przekazem pocztowym na wskazany przeze mnie w niniejszej dyspozycji adres (a w razie jego nie wskazania na adres
do doręczeń ujawniony w rejestrze akcjonariuszy) z potrąceniem kosztów przesłania przekazu pocztowego

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa dyspozycja zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy każdorazowo zostaną potwierdzone moje uprawnienia
do otrzymania dywidendy za dany rok, nie wcześniej niż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym każdorazowo przez Walne Zgromadzenie Emitenta.
(opcja C lub D do wyboru – niepotrzebne skreślić)
C. Oświadczam, że ciąży na mnie nieograniczony obowiązek podatkowy z uwagi na posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (posiadam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
przebywam na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym).
D. Oświadczam, że ciąży na mnie ograniczony obowiązek podatkowy z uwagi na nie posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (posiadam poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i
przebywam poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym). Zobowiązuję się w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia
powzięcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie dywidendy przedłożyć Emitentowi zaświadczenie o swoim miejscu
zamieszkania dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca mojego zamieszkania (certyfikat
rezydencji). Oświadczam, iż jestem świadomy tego, iż (i) w przypadku nieprzedłożenia certyfikatu rezydencji, od uzyskanych przeze mnie dochodów
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Emitent odprowadzi podatek w wysokości obliczonej według
stawki obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez uwzględniania postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
i wypłaci mi dywidendę pomniejszoną o tak obliczony podatek, ii) w przypadku pobrania przez Emitenta zryczałtowanego podatku od uzyskanych
przeze mnie dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości ustalonej według stawki
nieuwzględniającej postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ewentualnego zwrotu całości lub części kwoty podatku
będę dochodzić samodzielnie, na własny koszt i zgodnie z przepisami prawa, bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu od Emitenta.
Oświadczam, że odpowiadam za prawidłowość danych podanych przeze mnie w niniejszej dyspozycji. W przypadku podania niepełnych lub błędnych
danych osobowych, adresu lub numeru rachunku bankowego, Emitent nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe
przekazanie środków pieniężnych z tytułu dywidendy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAURON Dystrybucja S.A. podanego przeze mnie w niniejszej Dyspozycji wypłaty dywidendy (indywidualny
akcjonariusz) numeru konta bankowego w celu wypłaty dywidendy za 2020 rok.
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TAURON Dystrybucja S.A. podanego przeze mnie w niniejszej Dyspozycji wypłaty dywidendy (indywidualny
akcjonariusz) numeru konta bankowego w celu wypłaty dywidendy za kolejne lata.
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną TAURON Dystrybucja S.A., która stanowi integralną część Dyspozycji wypłaty dywidendy
(indywidualny akcjonariusz).

............................................, dnia ..........................
Podpis akcjonariusza składającego dyspozycję



Pola obowiązkowe dla osoby nie posiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wyboru opcji D)

Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,
www.tauron-dystrybucja.pl.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc
na td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe (objęte udzieloną nam zgodą) w zakresie: numer konta bankowego.
4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu wypłaty dywidendy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.taurondystrybucja.pl/RODO .
5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w zgodach:
a. do czasu wycofania zgody;
b. w razie braku wycofania zgody – dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu wypłaty
dywidendy. Dane mogą być przetwarzane dłużej wyłącznie w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków
prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów.
6. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania
danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób, pisemnie
na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice.
7. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przeniesienia danych osobowych.
8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
a. pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl
9. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż
w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych
usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być
przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji
Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych
lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku
z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię
tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej
informacji.
12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
 podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania płatności,
 podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się
administratorem danych,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
 TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
 podmioty, które wspomagają nas w obsłudze akcjonariatu,
 podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
 podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
 podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

