Klauzula informacyjna
1. W związku z postanowieniami Rozporządzenia 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), określanego również jako „RODO”, „ORODO” lub „GDPR”, pragniemy poinformować,
iż administratorem danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby, zamieszczonych w Mediraty sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie jest Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwany dalej: "Administratorem".
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@mediraty.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są postanowienia Ustawy o obligacjach z dnia
15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.), w związku z emisją obligacji przez Administratora
oraz koniecznością realizacji przez niego czynności dotyczących emisji przedmiotowych papierów
wartościowych. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby, które zostały do tego upoważnione
przez Administratora, podmioty, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych
w celu realizacji jego obowiązków, o ile ma to zastosowanie, a także zarząd Administratora.
4. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich podania uniemożliwi nabycie
przez Ciebie obligacji emitowanych przez Administratora.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres do 10 lat.
6. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mających swoje siedziby w państwach
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe
przetwarzane są do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
7. Zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym
momencie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o ile ma to zastosowanie.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Wypełniając Formularz Zapisu Obligacji Serii S emitowanej przez Mediraty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podać nazwę formularza) potwierdzasz wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Administratora tak
przekazanych danych osobowych, a także oświadczasz i zapewniasz, iż zapoznałeś się z powyższą informacją,
rozumiesz jej treść oraz jesteś świadomy przysługujących Tobie praw.
*

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Oświadczenie w Zakresie Celu Inwestycyjnego i Sytuacji Majątkowej Klienta
Ja niżej podpisana/ny niniejszym oświadczam i zapewniam Copernicus Securities S.A., że:
1.

uzyskiwane przeze mnie comiesięczne przychody uwzględniające posiadane zobowiązania oraz koszty są na
poziomie nie niższym niż 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), lub wartość posiadanych przeze mnie
wolnych środków pieniężnych będących w dyspozycji jest na poziomie nie niższym niż 5 000 PLN (słownie:
pięć tysięcy złotych);

2.

jestem świadomy/a, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, w tym w
szczególności ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem emitenta, mogącym skutkować utratą przeze mnie części
lub całości (do 100%) kapitału zainwestowanego przeze mnie w instrument finansowy;

3.

akceptuję ryzyko charakterystyczne dla inwestycji w niezabezpieczone/zabezpieczone obligacje korporacyjne
wskazane poniżej;

4.

posiadany przeze mnie horyzont czasowy inwestycji wynosi co najmniej 18 miesięcy.

Niniejsze oświadczenie dotyczy obligacji zwykłych na okaziciela serii S (‘Obligacje’) spółki MediRaty Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (‘Spółka’, ’Emitent’). Podstawą prawną emisji jest art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach,
Uchwała nr 24 Zarządu Emitenta z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji,
Uchwała nr 25 Zarządu Emitenta z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii S w ramach
Programu Emisji Obligacji.
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