
OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU  

PRE ÚČELY VYPLÁCANIA DIVIDEND 

 
 

Identifikácia akcionára - žiadateľa: 

Meno a Priezvisko: .............................................            

Bydlisko: ............................................. 

Rodné číslo/Dátum narodenia: ............................................. 

Zastúpený 1: ............................................. 

Kontakt (telefónne číslo, e-mail): ............................................. 

 
Číslo bankového účtu pre účely vyplácania dividend (vo formáte IBAN):  

                        

 

 

V prípade, ak akcionár súhlasí so spracovaním osobných údajov, číslo bankového 

účtu uvedené v tomto oznámení, bude pre spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. 

záväzné pre účely výplaty dividend až do prijatia písomného oznámenia o zmene 

čísla bankového účtu resp. jeho písomného odvolania, ktoré musí splniť náležitosti 

tohto oznámenia. 

 

 

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: číslo bankového účtu, telefónne 

číslo, elektronická adresa 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 tomto oznámení, som poskytol/poskytla Železiarňam Podbrezová a.s. 

dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas platí do doby, pokým budem vedený ako 

akcionár Železiarní Podbrezová a.s.  

Žiadateľ berie na vedomie, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať na adrese Železiarní 

Podbrezová a.s., že má právo na opravu svojich osobných údajov, na ich vymazane 

a obmedzenie spracovania, na prístup k svojim osobným údajom, na ich prenosnosť 

a na obhajobu svojich práv prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu 

na šetrenie alebo sťažnosti dozornému orgánu; na Slovensku: Úradu na ochranu osobných 

údajov, v zmysle § 100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

 

 

 

Dátum: ...................... ....................................................... 

 Úradne osvedčený podpis 
 akcionára – žiadateľa 2 

 

 

 

Oznámenie je potrebné doručiť na adresu:  

Železiarne Podbrezová a.s., Oddelenie správy kapitálu 

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

                                                 
1  V prípade zastupovania na základe plnomocenstva je potrebné predložiť plnomocenstvo s úradne 

overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). V prípade zastupovania maloletej alebo právne 
nespôsobilej osoby je potrebné predložiť kópiu dokladu potvrdzujúceho zákonné zastúpenie. 

2 V prípade, že akcionár doručí oznámenie osobne, nie je potrebné podpis úradne overovať.    
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