
……………………, dnia …………………… r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y ………………………………. oświadczam, że w dniu ………………….. zostałam/em 
poinformowana/y przez Digitree Group S.A. („Spółka”) o możliwości wpisania mnie w przyszłości na listę dostępu 
do informacji poufnej w związku z pojawieniem się w Spółce informacji poufnej1. 
 
Ponadto, zostałam/em poinformowana/y o: 
 
1. Konieczności podania przeze mnie danych osobowych w celu sporządzenia listy dostępu do informacji poufnej, 
zgodnie z załącznikiem 1 oraz o obowiązku aktualizowania działowi relacji inwestorskich Spółki moich danych 
osobowych w razie ich zmiany w przeciągu 5 lat od dnia wpisania na listę; 
 
2. Powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w świetle których nie mogę wykorzystywać posiadanej 
Informacji Poufnej (Informacji Poufnych) do dokonywania lub zlecenia transakcji lub działania w oparciu o te 
informacje; 
 
3. Powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w świetle których jestem zobowiązany/a do nieujawniania 
nikomu i niewprowadzania w obieg w Polsce lub za granicą tych Informacji Poufnych; 
 
4.  Odpowiedzialności karnej i sankcjach finansowych w razie wykorzystywania Informacji Poufnych lub 
bezprawnego ujawnienia Informacji Poufnych, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
tym w szczególności mam świadomość, iż: 

 
a) w przypadku naruszenia art. 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć ́na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć ́na 
rynku) oraz uchylające dyrektywę̨ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
oraz Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej rozporządzenie MAR), tj.  
 

- w przypadku wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania 
informacji poufnych, może zostać nałożona kara w wysokości do  
5 000 000 zł i/lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, 
 

- w przypadku rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania 
informacji poufnych może zostać nałożona kara w wysokości do  
2 000 000 zł i/lub kara pozbawienia wolności do lat 4, 

 
- w przypadku bezprawnego ujawniania informacji poufnych, może zostać nałożona kara w 

wysokości do 2 000 000 zł i/lub kara pozbawienia wolności do lat 4, 
 

- w przypadku manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku może 
zostać na mnie nałożona kara finansowa w wysokości do 5 000 000 zł i/lub kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 52; 

 
b) a w przypadku ponownych naruszeń art. 14 Rozporządzenia MAR może zostać na mnie nałożona kara stałego 
zakazu sprawowania funkcji zarządczych w firmach inwestycyjnych. 
 
 
 

__________________________ 
podpis  

  Załącznik: 
1. Wzór listy dostępu do informacji poufnych 
2. Klauzula informacyjna 

 
1 określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub 
większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych 
2 Sankcje wynikają z art. 180 - 183 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. 



Załącznik 1. Wzór listy dostępu do informacji poufnych 
 

 

Imię(imiona) 

osoby 

mającej 

dostęp do 

informacji 

poufnych 

Nazwisko(-a) 

osoby mającej 

dostęp do 

informacji 

poufnych 

Nazwisko 

rodowe(nazwi

ska rodowe) 

osoby mającej 

dostęp do 

informacji 

poufnych (jeśli 

różne) 

Numer(-y) 

telefonu 

służbowego 

(bezpośrednia 

linia telefoniczna 

w pracy i 

służbowy telefon 

komórkowy) 

Nazwa i adres 

przedsiębiorstwa 

Funkcja osoby mającej 

dostęp do informacji 

poufnych i powody 

zaklasyfikowania jako 

taka osoba 

Włączony(-a) 

(data i godzina 

włączenia danej 

osoby do sekcji 

osób mających 

stały dostęp do 

informacji 

poufnych) 

Data 

urodzenia 

Krajowy 

numer 

identyfika

cyjny 

(jeżeli 

dotyczy) 

Prywatne 

numery telefonu 

(telefon domowy 

i prywatny 

telefon 

komórkowy) 

Pełny adres 

zamieszkania 

(nazwa ulicy; 

numer domu; 

miejscowość: 

kod 

pocztowy; 

kraj) 

Utrata 

dostępu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Wypełnia spółka     Wypełnia 

spółka 



Załącznik 2. Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Digitree Group Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. 
Raciborskiej 35a, 44-200 Rybnik, NIP 6422884378, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000369700, e-mail: iod@digitree.pl. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 
poz. 1000),  Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 
1204 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 
1800 z późn. zm.).   

3. Moje dane będą przetwarzane: 
• w celu  wpisania mnie na listę osób mających dostęp do informacji poufnej (podstawą prawną 

takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe 
jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
Obwiązek o którym mowa wynika z artykułu 18, ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  

• w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników 
(podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO który pozwala przetwarzać 
dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.  
Prawnie uzasadnionym interesem  jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami 
lub zarzutami), 

4. Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, 
żądania ograniczenia ich przetwarzania. Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Przysługuje mi także prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze swoją 
szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych osobowych w przypadku gdy 
przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. 
Obowiązek, o którym mowa wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE.  

6. Moje dane będą przetwarzane:  
• gdy przetwarzanie odbywa się w celu wpisania mnie na listę osób mających dostęp do informacji 

poufnej: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
• gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed moimi ewentualnymi 

roszczeniami: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
7. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.   

Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.  
8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:  

• dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;  
• podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, analityczne;  
• operatorzy pocztowi i kurierzy;  
• organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

9. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@digitree.pl. 

 


