
 

ANKIETA / OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA / NIESPEŁNIANIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI  
PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ / KOMITETU AUDYTU W RAINBOW TOURS S.A.  

LUB KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ / KOMITETU AUDYTU NOWEJ KADENCJI 
 

 
Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej TOMASZ CZAPLA 

 
  
Data wypełnienia Ankiety / złożenia oświadczenia 03.06.2022 

 

Za niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. (Spółka) uznaje się osobę spełniającą następujące kryteria: 

1) osobę spełniającą kryteria wskazane w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Ustawa o Biegłych Rewidentach) [na podstawie wymogów przewidzianych przez zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. 
objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021)] 

2) osobę nie mającą rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w 
Spółce [na podstawie wymogów przewidzianych przez postanowienia § 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz przez zasadę ładu 
korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem DPSN 2021] 

3) osobę spełniającą kryteria wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej) (Zalecenie Komisji UE 2005/162/WE) [na podstawie wymogów przewidzianych przez postanowienia § 24 ust. 2 
Statutu Spółki] 

4) osobę niebędącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego od Spółki, jak również nie związaną z 
podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym od Spółki umową o charakterze podobnym do stosunku pracy [na podstawie 
wymogów przewidzianych przez postanowienia § 24 ust. 2 Statutu Spółki] 

Za niezależnego członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. uznaje się osobę spełniającą następujące kryteria: 

1) osobę spełniającą kryteria wskazane w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym [na podstawie wymogów przewidzianych Ustawę o Biegłych Rewidentach] 

Zasada ładu korporacyjnego nr 2.3. objęta zbiorem DPSN 2021: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności 
wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych 
i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. 

§ 24 ust. 2 Statutu Spółki: W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej Spółki stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji 
Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a ponadto za osobę spełniająca kryteria niezależności nie może być uznana: (a) osoba będąca pracownikiem 
Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, (b) osoba 

rzeczywiście i istotnie powiązana z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Kryteria niezależności przewidziane przez art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach 
[odpowiednio: przez Załącznik II do Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE] 

 
Uznaje się, że członek komitetu audytu (odpowiednio: rady nadzorczej) jest niezależny od danej jednostki 
zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria: 

Informacja o 
spełnianiu kryterium 

Tak Nie 

1) Art. 129 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania 
nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego 

organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. a: Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym 
spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat 

  

2) Art. 129 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia 
powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu [Rady Nadzorczej] jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej 
jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. b: Osoba nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; 
nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub 
będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady 
(nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego 
odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania 
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Kryteria niezależności przewidziane przez art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach 
[odpowiednio: przez Załącznik II do Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE] 

 
Uznaje się, że członek komitetu audytu (odpowiednio: rady nadzorczej) jest niezależny od danej jednostki 
zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria: 

Informacja o 
spełnianiu kryterium 

Tak Nie 

3) Art. 129 ust. 3 pkt 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących 
kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. d: Osoba nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden 
sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do 

przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG 

  

4) Art. 129 ust. 3 pkt 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego 
wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią 
powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu 
nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. c: Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego 
wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego 
jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w 
szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie 
obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym 
wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego 
wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia) 

  

5) Art. 129 ust. 3 pkt 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia 
powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub 
jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady 
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego 
szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. e: Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu 
ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w 
charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie 
stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług 
finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje 

znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy 

  

6) Art. 129 ust. 3 pkt 6 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie 
był: 
a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy 

audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania 
publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub  

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania 
publicznego, lub  

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub 
innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 
sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub  

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska 

lub biegły rewident działający w jej imieniu 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. f: Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była 

wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej 

  

7) Art. 129 ust. 3 pkt 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie jest członkiem zarządu lub innego organu 
zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest 

członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. g: Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w 
innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo 
członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi spółki przez 

udział w innych spółkach lub organach 

  

8) Art. 129 ust. 3 pkt 8 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu 
nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. h: Osoba nie pełniła funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor 
niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 

lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji) 
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Kryteria niezależności przewidziane przez art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach 
[odpowiednio: przez Załącznik II do Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE] 

 
Uznaje się, że członek komitetu audytu (odpowiednio: rady nadzorczej) jest niezależny od danej jednostki 
zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria: 

Informacja o 
spełnianiu kryterium 

Tak Nie 

9) Art. 129 ust. 3 pkt 9 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym 
pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub 
innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1–8; 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE – pkt 1 lit. i: Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrektora 
wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h) 

  

10) Art. 129 ust. 3 pkt 10 Ustawy o Biegłych Rewidentach: nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub 
osobą, o której mowa w pkt 1–8 

Zalecenia Komisji UE 2005/162/WE: odpowiednik kryterium nie występuje 

  

 

Dodatkowe kryterium niezależności członków Rady Nadzorczej przewidziane przez postanowienia § 24 ust. 
2 Statutu Spółki oraz przez zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem DPSN 2021 

Informacja o 
spełnianiu kryterium 

Tak Nie 

Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny od Spółki, jeżeli nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań 
z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 

  

 
 

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ/ CZŁONKA KOMITETU AUDYTU 
 

Na podstawie w/w Ankiety niniejszym oświadczam, że na dzień sporządzenia Ankiety [ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE]: 

  SPEŁNIAM WSZYSTKIE WSKAZANE POWYŻEJ KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEZ: ART. 24 STATUTU 
SPÓŁKI, ZASADĘ ŁADU KORPORACYJNEGO NR 2.3. OBJĘTĄ ZBIOREM DPSN 2021, USTAWĘ Z DNIA 11.05.2017 R. O 
BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM ORAZ ZAŁĄCZNIK II DO ZALECEŃ 
KOMISJI UE 2005/162/WE I W ZWIĄZKU Z TYM POSIADAM STATUS WYMAGANY DLA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY 
NADZORCZEJ / CZŁONKA KOMITETU AUDYTU W RADZIE NADZORCZEJ RAINBOW TOURS S.A. (TU: W ROZUMIENIU 
USTAWY Z DNIA 11.05.2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM) 

  NIE SPEŁNIAM CO NAJMNIEJ JEDNEGO Z KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH PRZEZ: ART. 24 STATUTU 
SPÓŁKI, ZASADĘ ŁADU KORPORACYJNEGO NR 2.3. OBJĘTĄ ZBIOREM DPSN 2021, USTAWĘ Z DNIA 11.05.2017 R. O 
BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM ORAZ ZAŁĄCZNIK II DO ZALECEŃ 
KOMISJI UE 2005/162/WE I W ZWIĄZKU Z TYM NIE POSIADAM STATUSU WYMAGANEGO DLA NIEZALEŻNEGO 
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ RAINBOW TOURS S.A.  

  NIE SPEŁNIAM CO NAJMNIEJ JEDNEGO Z KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH PRZEZ USTAWĘ Z DNIA 
11.05.2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM I W ZWIĄZKU Z 
TYM NIE POSIADAM STATUSU WYMAGANEGO DLA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA KOMITETU AUDYTU W RADZIE 
NADZORCZEJ RAINBOW TOURS S.A. W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 11.05.2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, 
FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM 

Potwierdzam otrzymanie od Spółki jako Administratora danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej ankiety, 
klauzuli informacyjnej zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, z którą się zapoznałem/-am i przyjąłem/-ęłam do wiadomości 

 

 
_________________________________________________ 

Podpis członka Rady Nadzorczej (kandydata) 
składającego Ankietę / Oświadczenie 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (dalej: „RODO”), Rainbow Tours Spółka Akcyjna informuje, co następuje: 

1. Administratorem danych osobowych członka Rady Nadzorczej wypełniającego  / składającego „Ankietę / oświadczenie dotyczące spełniania / 
niespełniania kryteriów niezależności przez członka Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (dalej: „Ankieta”) jest 
Rainbow Tours Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, adres e-mail: sekretariat@r.pl, numer 
telefonu (42) 680-38-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000178650, nr NIP: 7251868136, nr REGON: 473190014 (dalej także jako „Administrator” lub „Spółka”).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@r.pl 

3. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od członków Rady Nadzorczej Spółki, w procesie wypełniania Ankiety, w związku z koniecznością 
wykazania statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu na potrzeby realizacji procesów powołania do Rady Nadzorczej / 

Komitetu Audytu.  

4. Dane przetwarzane są na potrzeby i w celu oceny spełniania przez członków Rady Nadzorczej Spółki (także w związku z możliwością powołania 
do składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.) wymogów przewidzianych przez: (i) postanowienia § 24 ust. 2 Statutu Spółki, a 
w związku z tym przez Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. 
objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej jako „DPSN 2021”) (w zakresie niezależności członków Rady Nadzorczej 
Spółki), (ii) postanowienia ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej jako 
„Ustawa o Biegłych Rewidentach”) (w zakresie niezależności członków Komitetu Audytu), a także na potrzeby ewentualnej publikacji tych danych 
w zakresie ujawniania informacji na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej / Komitetu Audytu kryteriów niezależności. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w celu wskazanym w punkcie 4 powyżej, jest: 

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. w szczególności: 

− obowiązków wynikających z Ustawy o Biegłych Rewidentach, tj. dotyczących ustalenia wypełniania, przewidzianego przez art. 129 
ust. 3 tej ustawy wymogu niezależności przez większość członków komitetu audytu w radzie nadzorczej jednostek zainteresowania 

publicznego, w tym jej przewodniczącego oraz ustalenia składu (powołania członków) Komitetu Audytu zgodnie z tymi wymogami, 

− obowiązku publikacji informacji o spełniana zasad ładu korporacyjnego DPSN 2021, zgodnie z właściwymi postanowieniami regulacji 
obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (§ 29 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b Regulaminu Giełdy), w tym, w ramach 
stosowania zasad ładu korporacyjnego 2.11.1. oraz 2.11.4 – w ramach przygotowywania i publikacji sprawozdań Rady Nadzorczej, 

− obowiązków informacyjnych określonych przepisami Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dotyczących przekazywania, w formie 
raportu bieżącego, m.in. informacji przewidzianych przez § 70 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 6 pkt 5 lit. l oraz § 71 ust. 7 i ust. 8 wskazanego 

Rozporządzenia), 

b) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – co w szczególności związane jest z: 

− wymogami statutowymi (§ 24 Statutu Rainbow Tours S.A.) związanymi z powinnością powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki co 
najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależnego członka Rady wskazane w § 24 ust. 2 Statutu, 

− możliwością uzyskania korzyści przyznawanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. związanych z wypełnianiem 
przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego DPSN 2021 (m.in. § 29 ust. 6 Regulaminu Giełdy, możliwość uzyskania obniżenia opłat 
giełdowych dla emitentów wyróżniających się w przedmiotowym zakresie), 

− potencjalnym i wysoce prawdopodobnym pozytywnym postrzeganiem Spółki (jako spółki publicznej, której akcje są przedmiotem 
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) przez inwestorów, w związku z należytym i wyróżniającym się zakresem 

przestrzegania zasad ładu korporacyjnego DPSN 2021 (m.in. w zakresie zasady nr 2.3.), 

− ewentualną potrzebą publikacji na stronie internetowej w serwisie relacji inwestorskich Spółki danych w zakresie ujawniania 
informacji na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu kryteriów niezależności. 

6. Dane mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (m.in. podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne, usługi prawne) oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, a w związku z tym okres, przez który dane 
osobowe będą przechowywane jest ustalany w oparciu o przepisy prawa, które obligują do przetwarzania danych przez określony czas. Dane 
będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w punkcie 4 powyżej, a po tym 

czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.  

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: (i) prawo dostępu do 
swoich danych osobowych (art. 15 RODO), (ii) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), (iii) prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), przy czym prawo to 
nie przysługuje (nie ma zastosowania), w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, 
a w tym w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego (zgodnie art. 17 ust. 3 lit. b 
RODO),(iv) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach wskazanych w art. 18 RODO, (v) prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach, kiedy Rainbow Tours S.A. przetwarza dane na podstawie swojego prawnie 
uzasadnionego interesu (art. 21 RODO); sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację do Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można kontaktować się w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej, (vi) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO). W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie 
przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, z uwagi na brak przesłanek wskazanych w art. 20 ust. 1 RODO. 

9. Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
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