
 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. 

w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rzeszowska 20, 36- 200 Brzozów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@artgos.pl 

3. Celem przetwarzania jest: 

a. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji stosunku prawego pomiędzy spółką a 

akcjonariuszem tj. art. 341 i art. 406 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2017.0.1577).; 

b. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych związanych z obsługą 

akcjonariatu pracowniczego, w tym przede wszystkim Ustawy o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników 

c. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Inni akcjonariusze Spółki, Komisja Nadzoru Finansowego; 

b. Notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia; 

c. Podmiotom dostarczający i obsługujący system liczenia głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

d. Obsługa prawna; 

e. Osoby zatrudnione w Spółce, upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych 

obowiązków służbowych, w tym zajmującym się obsługą spraw korporacyjnych oraz organizacją 

Walnego Zgromadzenia, 

f. Dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub 

systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na 

obsłudze przepływu poczty elektronicznej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą 

wykonywane, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z akcji i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wpisania Pani/Pana do księgi akcyjnej, 

ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji.  

 
 

 

 

 

 


