Oświadczenie o zachowaniu poufności

imię i nazwisko

stanowisko

nazwa i siedziba firmy

adres
Niniejszym zobowiązuje się do:





zachowania w poufności wszelkich danych, informacji, materiałów i
dokumentów zawierających informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1), (zwane
dalej Rozporządzeniem MAR) dotyczące Spółki,
odpowiedniego
zabezpieczania
tych
informacji
przed
osobami
nieuprawnionymi,
nie wykorzystywania tych informacji, nie ujawniania ich osobom
nieuprawnionym, oraz nie udzielania na ich podstawie rekomendacji i nie
nakłaniania innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
których dotyczy ta informacja.

Jestem świadomy/ma sankcji karnych i administracyjnych z tytułu nieuprawnionego
ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnych w rozumieniu Ustawy,
rekomendowania lub nakłaniania innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, których dotyczy ta informacja, lub nieodpowiedniego zabezpieczenia
takich informacji, wynikających w szczególności:


z art.14 Rozporządzenia MAR – z którego wynika zakaz wykorzystywania i
bezprawnego ujawniania informacji poufnych, który obejmuje zakaz
wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji
poufnych, zakaz rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do
wykorzystywania informacji poufnej lub zakaz bezprawnego ujawniania
informacji poufnych;



z art. 180 Ustawy - kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c
rozporządzenia 596/2014, ujawnia informację poufną, podlega grzywnie do

2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom
łącznie,


z art. 181 ust. 1 Ustawy – z którego wynika, że kto wbrew zakazowi, o którym
mowa w art. 14 li. A rozporządzenia 596/2014 wykorzystuje informację poufną,
podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie;



z art. 181 ust. 2 Ustawy – z którego wynika, że jeśli czynu określonego w ust. 1
dopuszcza się osoba pełniąca obowiązki zarządcze, podlega ona grzywnie do
5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, albo obu
tym karom łącznie;



z art. 182 Ustawy - kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b
rozporządzenia 596/2014 udziela rekomendacji lub nakłania do nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, podlega
grzywnie do 2 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym
karom łącznie;



z art. 183 ust. 1 Ustawy – kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15
rozporządzenia 596/2014, dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12
rozporządzenia 596/2014, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie;



z art. 183 ust. 1 Ustawy – Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na
celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 596/2014, podlega
grzywnie do 2 000 000 zł;



z art. 174 Ustawy – Na każdego, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19
ust. 11 rozporządzenia 596/2014, w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje
transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może
nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2 075 000 zł. W
przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty
unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, zamiast kary, o której mowa
powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty;



z art. 266 Kodeksu karnego - kto wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu,
ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością gospodarczą lub naukową, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

Jestem świadomy/ma również, że naruszenie powyższych zobowiązań:




może być podstawą do rozwiązania umowy pomiędzy PZ CORMAY S.A. a
składającym oświadczenie bez wypowiedzenia,
może być podstawą do złożenia przez PZ CORMAY S.A. zawiadomienia do
prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
może być traktowana jako podstawa dochodzenia przez Spółki roszczeń w
drodze postępowania cywilnego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Jestem świadomy, iż z uwagi na dostęp do określanej Informacji poufnej moje dane
osobowe będą wprowadzane i archiwizowane przez PZ CORMAY S.A. na liście
dostępu do Informacji poufnej, o której mowa w art. 18 Rozporządzenia MAR.
Składając podpis pod niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez PZ CORMAY S.A. moich danych osobowych przekazywanych w związku z
realizacją obowiązków, o których mowa w art. 18 Rozporządzenia MAR zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182).
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