
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU UDZIAŁU  

W  PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM  

„POCZUJ SMAK SWOICH INWESTYCJI”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ „MEX POLSKA” S.A.  

Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 

 

I. Dane Organizatora: 

 

„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (90-111) przy ul. Moniuszki 4a wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  

w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 299283, zwana dalej „Emitentem”. 

 

II. Dane Uczestnika: 

Pola wymagające wypełnienia oznaczono (*) 

 

 

Imię i nazwisko*: 

 

 

 

Adres zameldowania (ulica, miejscowość, 

kod pocztowy)*: 

 

 

 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny 

niż adres zameldowania)*: 

 

 

 

Seria i numer dowodu tożsamości*: 

 

 

 

 

Liczba Akcji Oferowanych na które złożono 

zapisy:  

 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 

Adres poczty elektronicznej: 

 

 

 

 

Dane osoby składającej deklarację w 

imieniu Uczestnika (Imię, nazwisko):  

 

 

 

 

III. Oświadczenia Uczestnika:  

 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

a) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) zapoznałem/-am się z treścią regulaminu Programu lojalnościowego „Poczuj smak 



swoich inwestycji” organizowanego dla akcjonariuszy Emitenta oraz akceptuje jego 

postanowienia, 

c) wyrażam zgodę na kontynuowanie uczestnictwa w Programie lojalnościowym „Poczuj 

smak swoich inwestycji” na zasadach opisanych w powyższym regulaminie, 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta moich danych osobowych zawartych 

w niniejszej deklaracji dla potrzeb marketingowych związanych z realizacją Programu 

lojalnościowego „Poczuj smak swoich inwestycji” w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 t.j.), 

e) wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom zależnym 

Emitenta,  

f) zostałem/-am poinformowany/-a, i przyjmuje do wiadomości, ze przysługuje mi prawo 

do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

 

Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie „Mex Polska” S.A.: ul. Moniuszki 4a,  

90-111 Łódź. Sprzeciw do korzystania z danych osobowych należy złożyć w formie pisemnej. 

 

*  Do niniejszej deklaracji należy załączyć dowód nieprzerwanego posiadania Akcji 

Oferowanych „Mex Polska” przez okres 12 miesięcy od dnia przydziału Akcji Oferowanych, 

wydany przez dom maklerski, prowadzący rachunek, na którym akcje te były zdeponowane (§ 

6 Regulaminu). 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data  podpis Uczestnika/pełnomocnika Uczestnika 


