PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – os. fizycznej, w tym przedsiębiorcy
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy
ul. Słowiańskiej, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (dalej: „GROCLIN”), e-mail: rodo@groclin.com. GROCLIN
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z Pani/Pana statusem akcjonariusza będącego osobą
fizyczną lub pełnomocnika akcjonariusza, w szczególności akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, który jest
uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazał swój status akcjonariusza lub pełnomocnika
akcjonariusza, który zażądał udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Groclin S.A. lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożył wniosek o
udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożył
żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego
Walnego Zgromadzenia lub przedłożył projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.
2.
Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane przez GROCLIN z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Panią/Pana, pełnomocników i
przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania
odpowiedniej liczby akcji, wykonywania prawa głosowania lub prawa reprezentowania w Pana/Pani imieniu.
3.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks spółek handlowych, ustawa o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych.
4.
GROCLIN przetwarza Pani/Pana dane osobowe umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia
udziału w Walnym Zgromadzeniu, dane akcjonariuszy i ich pełnomocników umieszczone na liście
akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, dane pełnomocników akcjonariuszy zawarte w
pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza podczas Walnego Zgromadzenia, dane akcjonariuszy i
ich pełnomocników wskazane w żądaniu zwołania Walnego Zgromadzenia, dane akcjonariuszy i ich
pełnomocników wskazane we wniosku o udostępnienie odpisów list akcjonariuszy i wniosku w sprawach
objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, we wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad
zwołanego Walnego Zgromadzenia lub wniosku zawierającym projekt uchwały Walnego Zgromadzenia, w
następujących celach:
a) w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A., w szczególności w celu realizacji obowiązku
udostępnienia listy akcjonariuszy na żądanie akcjonariuszy;
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a GROCLIN, co
stanowi uzasadniony prawnie interes GROCLIN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) w przypadku Pani/Pana obecności na terenie GROCLIN w celu zapewnienia bezpieczeństwa GROCLIN, jej
pracowników, co stanowi uzasadniony prawnie interes GROCLIN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych
w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania
Umowy.
5.
GROCLIN może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne,
usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie, a także pozostałym spółkom
grupy GROCLIN tj. Groclin Dolina Sp. z o.o., Groclin Karpaty Sp. z o.o., Groclin Seating GmbH, Groclin Wiring
Sp. z o.o. w ramach wymiany informacji pomiędzy GROCLIN w tymi podmiotami, co stanowi prawnie
uzasadniony interes GROCLIN i tych podmiotów, a ponadto podmiotom współpracującym z GROCLIN w
zakresie realizacji obowiązków GROCLIN w zakresie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia oraz w
przypadku danych objętych listą akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
lub listą obecnych na Walnym Zgromadzeniu, na podstawie Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom,
którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą
elektroniczną.
6.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 (jednego) roku od daty Walnego
Zgromadzenia GROCLIN S.A., na które zostały przygotowane, a w przypadku zaskarżenia uchwał Walnego
Zgromadzenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.

7.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
a)

dostępu do treści swoich danych,

b) ich sprostowania,
c)

ich usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,
e)

przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, aby GROCLIN przesłało je do innego administratora. Jednakże GROCLIN zrobi to tylko
jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
Panu/Pani tylko co do tych danych, które GROCLIN przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na
podstawie Pana/Pani zgody.

f)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym prawnie
interesie GROCLIN.

W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć
zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich
przekazanie na adres e-mail: rodo@groclin.com

9.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez GROCLIN narusza przepisy RODO.

