Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Akcjonariuszy/ pełnomocników Akcjonariuszy/ przedstawicieli prawnych Akcjonariuszy
oraz osób współuprawnionych do akcji
w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy
Zgodnie z przepisami 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)
(„RODO”), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kantor Polski S.A. (KRS
0000209066).
Kontakt:
adres:
telefon:
e-mail:

ul. Jabłoniowa 20 lok. 405, 80-175 Gdańsk
(58) 719 63 04
info@kpsa.pl

Cel i podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Państwa dane są
przetwarzane w celu wykonania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej z: Dom Maklerski
Navigator S.A. (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).
Kategorie przetwarzania
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, adres email, nr
dokumentu tożsamości.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych są następujące podmioty:
• podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy;
• podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa
Okres przechowywania danych
• Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacja umowy o
świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy będą przechowywane do czasu trwania tej umowy.
• Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będziemy przechowywać do
momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu
przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia przewarzania danych;
• prawo do sprzeciwu;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania.

