
Klauzula informacyjna dla 
 dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników i przedstawicieli Akcjonariuszy 

 

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że: 

I Administrator Danych Osobowych 

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych jest Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, 

ul. Dubois 16 („Administrator”).  

II Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się listownie na 

adres: ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl. 

III Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze względem Akcjonariusza, wynikającego z poniższych aktów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):  

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć 

na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;  

- Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018 p.757); 

- Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.); 

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.); 

- Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. 

zm.); 

- oraz w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanego z obsługą, 

dochodzeniem lub obroną w razie zaistnienia roszczenia lub roszczeń wynikających z posiadania przez Pana/Panią 

statusu Akcjonariusza. 

IV Kategorie danych osobowych oraz źródło ich pozyskania 

Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariusza, jego pełnomocnika lub przedstawiciela 

w związku z wykonywaniem praw i obowiązków Akcjonariusza na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz statutu lub  regulaminów, w szczególności w celu wykazania statusu Akcjonariusza i posiadanej liczby akcji, 

udziału w Walnym Zgromadzeniu, wykonywania na nim prawa głosu.  

Kategorie przetwarzanych danych osobowych (dane Akcjonariuszy): nazwisko i imię, adres Akcjonariusza albo 

adres do doręczeń, liczba i numery akcji imiennych/na okaziciela, liczba głosów, a także na wniosek osoby 

uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (dane wynikające z treści art. 341 ksh) 

oraz dodatkowo nr PESEL lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej 

identyfikacji Akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia). 

 

V Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być inni Akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy 

Akcjonariuszy, prawem do otrzymania odpisu tej listy oraz prawem wglądu do listy obecności zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, Pana/Pani dane osobowe mogą być również przekazywane do 
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wiadomości publicznej oraz do, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. i innym uprawnionym organom władzy publicznej na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

Innymi administratorami przetwarzającymi dane osobowe są m.in:  podmioty, które prowadzą działalność 

pocztową/ kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty, współpracujące w zakresie obsługi 

prawnej. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu wspomagając nas w obsłudze walnych 

zgromadzeń, biuro maklerskie prowadzące rejestr Akcjonariuszy akcji imiennych - Dom Maklerski BDM S.A. 

z siedzibą w Bielsku-Białej.  

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Pana/Pani dane mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na podstawie przepisu art. 407 
§11 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje, że Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy 
Akcjonariuszy do miejsca jego zamieszkania lub siedziby, co obejmuje również obszar znajdująca się poza EOG.  
W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ww. państwie miejsca 

zamieszkania lub siedziby Akcjonariusza określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń 

określonych w art. 46 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego nastąpi zgodnie z podstawą 

wskazaną w art. 49 ust. 1 lit e RODO tj. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony 

roszczeń. 

VII Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia wynikające z posiadania akcji 
będą wykonywane, przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi przepisami 
prawa, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z posiadania 
przez Pana/Panią statusu Akcjonariusza. 

VIII Obowiązek podania danych  

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu spółek 

handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pan/Pani podania 

swoich danych osobowych obowiązek ten nie może być realizowany. Ponadto zgodnie z art. 406(3) Kodeksu 

spółek handlowych brak podania Pani/Pana danych uniemożliwi realizację uprawnień Akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

IX Przysługujące Pana/Pani prawa 

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeśli Pan/Pani uważa, że 
przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia w tej sprawie 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Prawo 
wniesienia sprzeciwu: jako że przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu, ma Pan/Pani prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani 
szczególną sytuację.  
 

 

 


