
 

 

         

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY, PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY „HUTY 
POKÓJ” S.A. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Huta Pokój” S.A. z siedzibą przy ul. 

Piotra Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska. 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

a. w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem – przez okres 

przed nawiązaniem stosunku prawnego i na czas jego obowiązywania na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustawa Kodeks spółek handlowych – 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO; 

b. w celu prowadzenia Księgi akcyjnej „Huty Pokój” S.A. – przez okres prowadzenia Księgi 

akcyjnej oraz po upływie jej zamknięcia w terminie określonym ustawowo na podstawie 

obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – ustawa Kodeks spółek handlowych 

– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO; 

c. w celu utworzenia i prowadzenia Rejestru akcjonariuszy „Huty Pokój” S.A. – przez okres 

prowadzenia Rejestru oraz po upływie jego zamknięcia w terminie określonym ustawowo 

na podstawie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – ustawa Kodeks 

spółek handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO; 

d. w celu archiwizacji, w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w 

szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów w 

sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych – przez okres wynikający z tych przepisów – 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO; 

e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 

przez czas trwania postepowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń – 

podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO), gdzie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń lub 

obrona przed roszczeniami. 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące praw: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu; 

b. prawo dostępu do treści danych; 

c. prawo do sprostowania danych; 

d. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

f. prawo do przenoszenia danych. 

4. W przypadku woli skorzystania przez Panią/Pana z któregokolwiek z przysługujących 

uprawnień określonych powyżej należy przesłać odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej 

przesłanej na adres Administratora: 

„Huta Pokój” S.A. ul. Piotra Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska. lub adres mailowy: 

sekretariat@hutapokoj.eu 

mailto:sekretariat@hutapokoj.eu


5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do nabycia i 

realizacji praw akcjonariusza. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

a. akcjonariuszom zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek handlowych 

b. podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją zawartych przez nas umów, 

w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. 

spółce prowadzącej rejestr akcjonariuszy,  dostawcom systemów informatycznych i usług 

IT; 

c. podmiotom, którym udostępniamy dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na 

naszą rzecz na podstawie zawieranych umów, np. bankom w zakresie realizacji 

płatności, 

d. organom publicznym uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie 

przepisów prawa. 
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