ZGODA I OŚWIADCZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Ja, niżej podpisana Katarzyna Galus, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady
Nadzorczej Voxel SA z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”:
Oświadczam, że:
1)

posiadam wykształcenie wyższe;

2)

posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;

3)

nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady
nadzorczej w spółkach handlowych;

4)

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

5)

nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591
Kodeksu spółek handlowych (ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego
głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);

6)

nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5;

7)

przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym
wyrokiem sądu cywilnego;

8)

jestem świadoma zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego
wykonywania powierzonej mi funkcji.

Dodatkowo oświadczam, że:
1)

nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;

2)

nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich
rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;

3)

nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;

4)

nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby
wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

5)

nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

6)

przy wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej deklaruję:
a)

kierować się obiektywną oceną i osądem,

b)

wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w prace
rady nadzorczej, w wymiarze czasu umożliwiającym należyte wykonywanie zadań członka rady nadzorczej,

c)

powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do
powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na moją reputację jako członka rady
nadzorczej.
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Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae/notkę biograficzną.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu oraz w
przekazanych dokumentach (CV/notka biograficzna lub list motywacyjny), a także we wszystkich zgromadzonych
materiałach pozyskanych w procesie wyboru, dla potrzeb obecnych i kolejnych procesów wyboru przeprowadzanych
przez TFI PZU SA w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radach Nadzorczych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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Informacja Administratora danych osobowych dla kandydata do Rady Nadzorczej
Administratorzy
Administratorem danych osobowych jest TFI PZU SA. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem
adresu e-mail IODtfi@pzu.pl lub pisemnie na niżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z
zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora
Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na
adres korespondencyjny wskazany poniżej.
Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

przeprowadzenia bieżącego procesu wyboru – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w tym celu,

przeprowadzenia przyszłych procesów wyboru – podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w tym celu,

sporządzenia i aktualizacji listy osób pełniących obowiązki zarządcze na rzecz funduszy inwestycyjnych TFI PZU
SA i osób blisko z nimi powiązanych oraz listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
Okres przechowywania danych
W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie wyboru, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
do 14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach wyboru,
Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych
danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej
wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres IODtfi@pzu.pl albo pismo na adres TFI
PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w Polsce.
Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych
TFI PZU SA
administrator: TFI PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
IOD: TFI PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODtfi@pzu.pl
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