
Imię i nazwisko: __________________________

       FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y _______________________________________________________________,
wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą
FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (nr KRS: 0000021840).

Oświadczam, że spełniam wszelkie kryteria wymagane od kandydata na Członka Rady Nadzorczej FABRYK
MEBLI „FORTE” S.A., a w szczególności:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587,
art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych, a także nie istnieją przeszkody do objęcia i pełnienia
przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej określone w art. 387 Kodeksu Spółek Handlowych,

- prowadzę działalność konkurencyjna / nie prowadzę działalności konkurencyjnej* wobec FABRYK
MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, jak również uczestniczę / nie uczestniczę*
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,*

…………………………………………………………………..……………………………

- jestem / nie jestem** wpisana/y do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie Ustawy o KRS,

- spełniam kryteria/nie spełniam kryteriów**  niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- posiadam/ nie posiadam** rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A.

Wskazuję swój adres do doręczeń:  ____________________________________________

 ___________________________________                                                                  ___________________
     (miejscowość, data)     (podpis)

*niewłaściwą odpowiedź proszę przekreślić; w przypadku zaznaczenia, iż kandydat prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wówczas należy

wskazać jaka to jest działalność

** niewłaściwą odpowiedź proszę przekreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 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 – dalej zwane jako: RODO)
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z
siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1),

2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z
Administratorem pod adresem mailowym: daneosobowe@forte.com.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.

3. dane osobowe podane w powyższym oświadczeniu przetwarzane będą w celu kontaktu z
Panią/Panem przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. w związku z kandydowaniem oraz
ewentualnym członkostwem w Radzie Nadzorczej FANRYK MEBLI „FORTE” S.A., na co
Pani/Pan wyraził/a zgodę. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do
udziału w procesie kandydowania i ew. członkostwa w Radzie Nadzorczej - zgoda na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe
działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana
dane 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.

5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas trwania wyborów Członków Rady Nadzorczej
oraz w przypadku wyboru na Członka Rady Nadzorczej przez okres pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej, a po zakończeniu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celach
związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kandydowania

na Członka Rady Nadzorczej i pełnienia Funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz  wykonania
przez nas wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana
danych ani profilowania.

Wyrażam zgodę na oraz na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1000 z dnia 25 maja 2018 r.) i 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.

 __________________________                                                                ___________________
     (miejscowość, data)     (podpis)


