
 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA PRZY 

IZBIE ROZLICZENIOWEJ GIEŁD TOWAROWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

(nazwa podmiotu) zgłasza Panią/Pana (imię i nazwisko) jako swojego Reprezentanta w Komitecie ds. 

Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

(nazwa podmiotu) zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka 

przyjętego przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., a w szczególności do 

przestrzegania zasad dotyczących zasad zachowania poufności, o których mowa w tym 

Regulaminie. 

 

 

      ………………………………………………………………………… 

(data i podpisy zgodnie z reprezentacją podmiotu) 

 

Imię i nazwisko Reprezentanta: …………………… 

Telefon: ……………………. 

e-mail: ………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie na Członka Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie 

Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu 

Komitetu ds. Ryzyka, a w szczególności do zachowania poufności wewnętrznych 

dokumentów Komitetu ds. Ryzyka oraz informacji z nimi związanych, jak również innych 

informacji uzyskanych w ramach prac Komitetu ds. Ryzyka. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Rozliczeniową Giełd 

Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa), zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 

z późn. zm.) w celu organizacji i realizacji prac Komitetu ds. Ryzyka. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na upublicznienie mojego imienia oraz nazwiska na stronie internetowej Izby 

Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

 

………………………………………………………………………… 

       (data i podpis Reprezentanta) 

Klauzula informacyjna 

Administratorem powyższych danych osobowych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Książęca 4, 00- 

498 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000321809, NIP 525-244-16-34, kapitał zakładowy 44.805.000 zł (wpłacony w 

całości). 



 

Celem zbierania danych jest organizacja i realizacja prac Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do powołania na Członka Komitetu ds. Ryzyka. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji Członka Komitetu ds. Ryzyka oraz po jego zakończeniu w celu 

wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 


