oSwIADczENIE KANDYDATA O WYMZENIU ZGODY NA POWOLANIE W SKLAD
RADY NADZORCZEJ SP6I.KI ULTIMATE GAMES 5P6T.KA AKCY]NA Z SIEDZIBA
W WARSZAWIE

la,

ni2ej podpisany:

.
'

f4arek Parzyiski

legitymuiEcy siq dowodem osobistym seria

i

numer DAz 927163, wdanym przez Burmistrz

J6zefowa,

.

PESEL

77031309653,

niniejszym wyraiam zgodq na powolanie mnie w dniu 16 kwietnia 2020

rokl do skladu

ipowienenie mi pelnienia funkcjiw Radzie Nadzorczej sp6lki pod firmq: ULIMATE

Rady Nadzorczej

GAI4ES Spolka Akcyjna

z siedzibq w Warszawie (KRS 0000676117, NIP 5311693692; dalej: Spotka),

Jedno{zesnie o6wiadczam, i2:

1)
2)

posiadam pelnq zdolnosa do @ynno6d prawnych;
nie zostalem skazany za ptzestepstwa. o ktorych mowa w art. 18 5 2 Kodeku sp6lek handlowych
lub przestqpstwa okeslone w Ustawieo obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 pa2dziernika

2000 r. o gieldach towarowych, albo za analogiczne przestqpstwa w rozumieniu przepis6w prawa
obcego, w tym za przestqpstlva oszustwa oraz nie orzeczono sEdowegozakazu dzialania ja ko czlonek
organ6w zarzEdzajqcych lub nadzorczych w sp6lkach prawa handlowego;

3)

nie uczestniczq w sp6lce konkurencyjnej do dzialalnoaci Sp6lki jako wsp6lnik spolki cywilnej,
osobowej lub jaki czlonek organu spolkl kapitalowej bqdi w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako czlonek jej organu. Jednoczesnie informujq, 2e jestem prezesem oraz wsp6lnikjem spolki z
Grupy Playway S.A.

-

Games Incubator Sp.z o.o. oraz czlonkiem Rady Nadzorczej Gaming Factory

S.A, oraz czlonkiem Rady Nadzoreej Ancient Games S,A,

4)
5)

nie figurujq w Rejestrze Dlu2nik6w Niewyplacalnych;

nie istniejq jakiekolwiek inne, znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorc?ej
Sootki;

6) w okesie

ostatnich piQciu

komisarycznego lub ljkwldacji

lat nie wystEpily

przypadki upadlosci, restrukturlzacji, zarzqdu

w odniesieniu do podmiot6w, w kt6rych pelnilem funkcje cztonka

organu zarzqdzajEcego lub nadzorczego.

Ponadto zobowiqzuje siQ niezwiocznie powiadomi6 Sp61kq na pi6mie

o

zmianie wszelkich okolicznokl

w zakesie o6wiadczei, o kt6rych mowa powyzej.
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Czlonek Rady lla dzorczej

KLAUZULA INFORMACY]NA

-

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

-

ZgodniezlresciTaft.

13 RozpoqAdzenk Pa anentu Eurcpejskiego iRady(UE) 2016/679 z 2204.20J6r. w sprawie
achrony osob frrycznych w zwiqzku z pEetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepJryu lakich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6/ne rozporzEdzenie o ochronie danych), dalej. RODO, spolka pod

firma:

ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibE w Warszawie (kod pocztowy: 00-683) prry ul, Ma$zalkowskjej
82102, wpisana do rejestu przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru SAdowego prowadzonego przez Sqd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIi Wydzial cospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod
numerem KRS 0000676112 o oplaconym w caloicikapitale zakladowym w kwocie: 523.000,00 zt. posiadajqcE
NIP: 5311693692 (dalej: ULG)

informuie,

i2

iest administratorem danvch osobowvch Qlonka Radv Nadzorczei.

Dane osobowe pr2et[,arzane sA na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zwiqzanym powolaniem do Rady Nadzorczej na podstawie uchwaiy
Walnego Zgromadzenia ULG, w tym przedstawieniem sylwetki i 2yciorysu akcjonariuszom, udosiqpnienia
ww. informacji do wiadomoki publicznej, wykonaniem obowiqzk6w ta,ynikajEcych ze stosunku powolania;
art.6 ust. 1lit. c RODO-wcelu niezbQdnym do wypelnienia obowiEzku prawnego ciqiEcego na ULG;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wynikajqo/m z prawnie uzasadnionych interes6w realizowanych pzez

1)

-

2)
3)

-

ULG.

Dane osobowe bqdq pnechow)$/ane w okesie spEwowania funkcji w Radzie Nadzorczej ULG oraz niezbQdnym do
wykonania wszystkich obowiqzkow zwiqzanych z powolanlem do Rady nadzorczej oraz przepisami pfawa, a takie
na potzeby archiwizacji dokumentacji zwiqzanej z powolaniem, okresem zwiEzanym z pr2edawnieniem roszczei
izobowiEzafi, wtm podatkowych oraz wsp6lpracq Stron, wedlug okres6w wskazanych w pEepisach szczeg6tnych.

Czlonek Rady Nadzorczej. bedEcy osobq fizycznE, posiada prawo dostqpu do tre6ci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuniqcia, ogrdniczenia przetwarzania, prawo do peenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Czlonkowi Rady nadzorczej przy9uguje prawo wniesienia skargi do prezesa urzqdu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, i2 pftetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
W spnwie ochrony danych osobowych mo2na kontaktowat siQ z IJLG mailowg pod adresem contact@uliinrategaftes.com, a tak2e poc?tq tradycyjnE na adres wskazany po\ty2ej, z dopiskjem ,,ochrona danych osobowych,,.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla cel6w wskazanych powyiej, wtym w szczeg6lno6cj
w celu powolania do Rady Nadzorczej i sprawowania funkcji Cztonka Rady Nadzorczej.
Dane nie bqdE poddawane profilowaniu. tiLG nie bedzie przeka4.vvad danych osobowych do paistwa teeciego lub

organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogq zostac udostepnione organom uprawnionym na podstawie
pEepis6w prawa oraz powierzone na podstdwie umowy powierzenia zawatej na pi6mie podmiotom 6wiadczqcym
uslugi na zlecenie ULG.
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Kandydat na Czlonka Rady adzoreej

