-Klauzula RODOInformacja dot. przetwarzania danych akcjonariuszy DGCS S.A.
Zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej także jako RODO) gromadząc Twoje
dane osobowe chcielibyśmy Cię poinformować, że:
1.

Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam w kwestionariuszu i załącznikach
będziemy my: DGCS z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.Zielonej 12, której dokumentacja
rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056678, NIP:6180040084, nr tel. +48 62 764-67-47.

2.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz się
kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych pisząc na adres email: iod@dgcs.pl lub dzwoniąc pod numer 517-715-459.

3.

Gromadzimy dane o które prosimy Cię w kwestionariuszu wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. w celu:
- realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na nas jako spółkę na podstawie przepisów ustawy
z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
które wejdą w życie w dniu 1 marca 2021 r. - od tego dnia wprowadzona zostanie bowiem
obowiązkowa dematerializacja wszystkich akcji (w tym akcji imiennych) w każdej spółce akcyjnej
– wskazane dane każdego z akcjonariuszy muszą zostać wpisane do elektronicznego rejestru
prowadzonego przez wyspecjalizowany, wybrany przez nas podmiot.
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4.

Podanie przez Ciebie swoich danych jest niezbędne z uwagi na wskazany powyżej obowiązek
ustawowy.

5.

Odbiorcą Twoich danych będzie Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy
ul. Twardej 18, nr tel. +48 22 630-83-33, adres e-mail: biuro@navigatorcapital.pl jako
wyspecjalizowany podmiot uprawniony do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w
którym znajdą się Twoje dane jako akcjonariusza lub osoby uprawnionej do reprezentacji
akcjonariusza.

6.

Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem
organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego
postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

7.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas jedynie przez okres wskazany w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa dot. przetwarzania danych akcjonariuszy przez spółkę akcyjną.

8.

Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane przez nas wobec Ciebie jakiekolwiek
zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

Rozporządzenie 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)

9.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na przetwarzanie przeze nas Twoich danych przysługują Ci
następujące uprawnienia:
a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) do sprostowania przekazanych danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,
e) żądania usunięcia tych danych po upływie okresów dopuszczalnego przetwarzania,
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji
określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O
fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego
prawa zostaniesz powiadomiony przez nas bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami

