Oznámenie bankového účtu pre účely výplaty dividend
Dolupodpísaný akcionár spoločnosti NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4837/B („NAFTA a.s.“)
meno a priezvisko/ obchodné meno: .......................................................................................................
adresa/ adresa sídla: .................................................................................................................................
rodné číslo/ IČO: .......................................................................................................................................
zastúpený 1: ..............................................................................................................................................
zapísaný v Obchodnom registri 1: .............................................................................................................
tel. č.: ........................................................................................................................................................
názov zdravotnej poisťovne 2: ..................................................................................................................
týmto oznamujem bankový účet - číslo účtu vo formáte IBAN pre účely výplaty dividend
za rok ................
.................................................................................................................................................

V prípade, ak akcionár súhlasí so spracovaním osobných údajov, číslo bankového účtu uvedené
v tomto oznámení bude pre spoločnosť NAFTA a.s. pre účely výplaty dividend záväzné až do prijatia
písomného oznámenia o zmene čísla bankového účtu/resp. jeho písomného odvolania, ktoré musí
splniť náležitosti tohto oznámenia.
súhlasím
nesúhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: telefónne číslo,
číslo bankového účtu a názov zdravotnej poisťovne pre účely výplaty dividend a plnenia s tým
súvisiacich povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zároveň potvrdzujem, že všetky
údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o výplatu dividend, som poskytol/poskytla NAFTA a.s.
dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby podľa
§ 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

..................................................................
úradne osvedčený 3 podpis akcionára
(pri právnických osobách úradne osvedčený podpis4 osoby/osôb
oprávnených konať v mene právnickej osoby)

Oznámenie je potrebné doručiť na adresu: NAFTA a.s., Votrubova 1, P.O.BOX 81505, 815 05
Bratislava

_____________________
1

len pri právnických osobách; v tomto prípade je zároveň potrebné priložiť výpis z Obchodného registra (pri zahraničných
právnických osobách výpis z relevantného registra potvrdzujúceho existenciu právnickej osoby a spôsob konania za túto
osobu) nie starší ako 3 mesiace (originál, resp. overenú fotokópiu)
2 len pri fyzických osobách
3 matrikou alebo notárom, resp. v prípade osvedčenia podpisu mimo Slovenska, osvedčenie musí byť v súlade
s požiadavkami na úradné osvedčovanie podpisov v príslušnej krajine (napr. potvrdený apostilou, resp. superlegalizovaný)
4 štatutárneho orgánu uvedeného v priloženom výpise z obchodného registra, resp. iného relevantného registra

