Klauzula informacyjna
w związku z tworzeniem Rejestru Akcjonariuszy ZETO S.A. w Poznaniu

I.

Administrator
Administratorem

Państwa

danych

osobowych

(dalej

Dane

Osobowe,

Dane)

w rozumieniu 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 (zwanego w treści Klauzuli RODO) jest:
ZETO S.A. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 8a, 60-967 Poznań,
zwane w treści Klauzuli Administratorem albo Spółką.
II.

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych w Spółce prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez podany niżej adres poczty elektronicznej lub
adres korespondencyjny.
Adres poczty elektronicznej:
email: iod@zeto.com.pl
Adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych, ZETO S.A. w Poznaniu
ul. Fredry 8a
60-967 Poznań.

III.

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
1) realizacji postanowień umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy - podstawa
prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 17 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.),
2) umożliwienia złożenia dokumentów akcji w Spółce za pisemnym pokwitowaniem
wydanym Akcjonariuszowi - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.
1 lit. c RODO, w zw. z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.
1798 z późn. zm.);

3) wynikającym

z

prawnie

uzasadnionych

interesów

Spółki,

polegającym

na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub
na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw Spółki lub obrony przed roszczeniami
wobec Spółki, - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Ponadto Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane dodatkowo w celu:
a) współpracy

z

podmiotem

prowadzącym

Rejestr

Akcjonariuszy

w

realizacji

związanych z tym Rejestrem obowiązków oraz w wykonywaniu zobowiązań
pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji
za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy - podstawa
prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. Art. 3281
- Art. 32815 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych1,
b) realizacji

prawa

dostępu

do

danych

osobowych

zawartych

w

Rejestrze

Akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art.
3285 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
IV.

Państwa Dane Osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko,
rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), numer

dokumentu

tożsamości, PESEL.
V.
VI.

Państwa Dane Osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.
Państwa Dane Osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym osobom lub
podmiotom:
- Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie – bankowi prowadzącemu Rejestr
Akcjonariuszy,
- innym akcjonariuszom, organom publicznym, sądom oraz innym podmiotom
upoważnionym do uzyskania danych z mocy przepisów prawa, kancelarii/kancelariom
prawnym świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi doradcze lub
audytorskie dla Administratora.

VII.

Państw dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Pana/Panią
statusu Akcjonariusza Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres:
1) niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych
przepisami prawa,

2) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji.
VIII.

Spółka informuje Państwa, że w związku z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy
funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe pełnić będzie Santander Bank Polska
S.A. – Biuro Maklerskie oraz, że po założeniu Rejestru Akcjonariuszy podmiotem
uprawnionym do aktualizacji dotychczasowych danych osobowych w Rejestrze
Akcjonariuszy jest Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie.

IX.

Podanie Danych Osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych
w celu

wypełnienia obowiązków prawnych związanych

z wpisem

do Rejestru

Akcjonariuszy, a w szczególności umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza,
a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości zarejestrowania Pani/Pana akcji
w Rejestrze Akcjonariuszy.
X.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

XI.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich
sprostowania,

usunięcia

lub

ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do wniesienia

sprzeciwu (w zakresie rozdz. III pkt. 3) wobec przetwarzania danych osobowych,
a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
XII.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

