Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy
Na podstawie przepisów 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 (dalej: RODO), informujemy, że w zakresie procesu
dematerializacji akcji prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), a także prowadzenia rejestru akcjonariuszy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Badań i Rozwoju
Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego
3A, 00-645 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000486167, zwana dalej „Administratorem”;
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO;
4. Kategorie przetwarzanych danych dotyczą wyłącznie danych zwykłych, tj. imię
i nazwisko, adres e-mail, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
adres korespondencyjny, nr telefonu,
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą w szczególności upoważnieni
pracownicy i współpracownicy Administratora, obsługujący proces
dematerializacji akcji Dom Maklerski Navigator S.A. oraz jego pracownicy
i współpracownicy, doradcy prawni obsługujący wyżej wymieniony proces,
urzędy skarbowe, sądy, notariusze oraz inne instytucje i osoby upoważnione do
odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.
przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora procesu
dematerializacji akcji i prowadzenia rejestru akcjonariuszy, a po tym czasie przez
okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora;
8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji;
10. Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO.

