Nazwa i dane kontaktowe administratora
Nazwa
PRD NOWOGARD SA
Adres
ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard
Email
rodo@prdnowogard.pl
Telefon
91 39 21 736
Nowogard, 25 maja 2018 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB UZYSKUJĄCYCH/POSIADAJĄCYCH STATUS AKCJONARIUSZA PRD Nowogard S.A.
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
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, PRD Nowogard S.A. informuje, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PRD Nowogard S.A. w Nowogardzie przy ul. Górnej
2/1, 72-200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000051864, której akta są prowadzone przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8561609079, REGON: 811898097 (zwana
dalej Administratorem).
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się skontaktować kierując
korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych PRD Nowogard S.A. w Nowogardzie przy ul.
Górnej 2/1, 72-200 lub adres e-mail:[.].
3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. prowadzenia księgi akcyjnej Administratora i realizacji uprawnień lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r.
poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406, art. 407,
Statucie Administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. wypełnienie
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika
akcjonariusza, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem
jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).
3. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.
4. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:
1. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów
prawa,
2. innym akcjonariuszom,
3. operatorom pocztowym,
4. biegłym rewidentom, audytorom zewnętrznym, doradcom prawnym, finansowym,
podatkowym oraz bankom i ubezpieczycielom,
5. podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z
prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT oraz podmiotom
świadczącym usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji.
5. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej Administratora oraz po upływie
jej zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi
przechowywania dokumentacji akcjonariatu.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowych.
3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.
6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Brak podania danych będzie
skutkował niemożliwością nabycia przez Panią/Pana akcji Administratora lub niemożliwością
wykonywania Pani/Pana uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza.

