INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
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, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Pokój Profile Sp. z o.o.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X
Gospodarczy,
pod
numerem
KRS
0000828430;
NIP:
6412547857;
REGON: 384217727 o kapitale zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości),
wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks, zwana dalej Spółką.
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
a. listownie na adres „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.,
ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
hpp@hutapokoj.eu
Z koordynatorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem poczty
elektronicznej: rodohpp@hutapokoj.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) – np. na
potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez
Walne Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium, uchwały o wyborze na
członka Rady;
 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – np. w celu
dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 w celu dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzenia wymaganej
prawem dokumentacji księgowej i podatkowej.
Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f
RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora,
w szczególności polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu praw lub
obrony przez roszczeniami, jak również (o ile będzie to miało związek z działalnością
Spółki) w następujących celach pobocznych: archiwizowanie danych, prowadzenie
audytów wewnętrznych w Spółce, badania statystyczne lub badania historyczne, lub
naukowe doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na
rzecz Spółki.
3. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od Pani/Pana, w szczególności na podstawie
otrzymanych formularzy, pism, umów, oświadczeń, itp. Spółka przetwarza Pani/Pana

dane osobowe w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe,
PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), dane dotyczące dokumentu tożsamości,
dane adresowe i teleadresowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, dane
dotyczące kadencji, wykształcenie, posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji członka,
przebieg pracy zawodowej, dane o karalności, dane bankowe: numer rachunku
bankowego i nazwa banku, w którym rachunek jest prowadzony.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach
wykonywanych obowiązków służbowych, w szczególności zajmującym się obsługą
spraw korporacyjnych, organizacją posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Walnego
Zgromadzenia (WZ);
 notariuszowi sporządzającemu protokół z WZ oraz innym osobom trzecim
w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa;
 na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem.
Na mocy umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane firmom zewnętrznym obsługującym Spółkę w zakresie utrzymania usług
(np. obsługa prawna, finansowa, firmy doradcze, obsługa IT).
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez
Panią/Pana statusu członka Rady Nadzorczej „Huty Pokój Profile” sp. z o.o., z tym
zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach WZ i dokumentach załączonych do
protokołów będą przechowywane do czasu zakończenia działalności Spółki.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu
Spółki, będą one przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności
na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. 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.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do
ustalenia i wykonywania uprawnień jako członka Rady Nadzorczej. Skutkiem niepodania
takich danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji
Państwa uprawnień/obowiązków.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego
przetwarzania mogłyby wobec Pani/Pana zapadać jakiekolwiek decyzje lub miałyby być
powodowane inne skutki prawne.

