Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie 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 dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych do czasu utworzenia i prowadzenia
przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie Rejestru
Akcjonariuszy, jest WUPRINŻ Spółka Akcyjna, przy ul. Straży Ludowej 35, 60-465
Poznań, e-mail: biuro@wuprinz.pl;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, adres: ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, lub adres e-mail
iod@wuprinz.pl.
3. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: np. imię,
nazwisko, nr telefonu, adres elektronicznej skrzynki korespondencyjnej (e-mail).
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celu udostępnienia ich DM Banku
Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517
Warszawa, wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z
kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP
526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r., który
to Bank będzie prowadził czynności związane z utworzeniem i prowadzeniem
elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
a) podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) podmiotom, z którymi Spółka współpracuje przy świadczeniu usługi.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Celem utworzenia i prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez DM BOŚ oraz zgodnie z
ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono
obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz
obowiązek utworzenia tego rejestru, podanie danych osobowych przez Akcjonariuszy

jest dobrowolne, jednakże będzie stanowiło gwarancję korzystania z pełni praw im
przysługujących.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą profilowane.
Niniejszym w imieniu własnym oświadczam, iż zapoznałam/ zapoznałem się
z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

…………………………………………………………………….
(Data i podpis Akcjonariusza)
Imię i nazwisko/Firma:…………………………………………................................................,
PESEL:…………….….., NIP:.........................................., KRS.................................................
Adres zamieszkania/siedziba:.………………...……………………………...............................
Telefon: .........................................., Adres e-mail:......................................................................

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia27 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” oraz
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2019.1781, z późn. zm.)
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WUPRINŻ
Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań w związku z procedurą
dematerializacji akcji.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

................................................................
(Podpis Akcjonariusza)

