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INFORMACJE 

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS S.A. 

 

 

ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej także „Spółka”, niniejszym informuje, że 

w związku ze zwołaniem na dzień  24 czerwca 2019 r. na godz. 17.00 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia ERGIS S.A., dalej także „ZWZ”, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe 

Akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych 

do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz dane osobowe innych osób zebrane lub pozyskane w 

związku z organizacją i przeprowadzeniem  ZWZ. 

 

Mając na uwadze powyższe, Spółka oświadcza, co następuje: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka ERGIS S.A., z siedzibą w Warszawie, 

działająca pod adresem: ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 57820, posiadająca numer NIP: 5730003999, 

Regon: 15017592, adres e-mail: wza@ergis.eu. 

 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, obowiązków 

informacyjnych nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem i 

przeprowadzeniem ZWZ, a w szczególności w celu umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania 

swoich praw w stosunku do Spółki (np. poprzez uczestniczenie w ZWZ, wykonywanie prawa 

głosu, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszanie projektów uchwał), 

realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie,  a także 

ustalania faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed 

roszczeniami.  

 

3. Podstawę prawną przetwarzania przez Spółkę danych osobowych stanowi: 

- art. 6 ust.1 lit. c 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 „Rozporządzeniem RODO” 

– w odniesieniu m.in. do sporządzenia i przechowywania list Akcjonariuszy uprawnionych do 

udziału w ZWZ, listy obecności na ZWZ, umożliwienia wykonywania Akcjonariuszom prawa 

głosu na ZWZ; 
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- art. 6 ust. 1 lit.f  rozporządzenia RODO – w zakresie m.in. niezbędnym dla weryfikacji 

Akcjonariuszy, pełnomocników lub innych osób uprawnionych, dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 

oraz 

- art. 6 ust.1 lit.a  rozporządzenia RODO– w każdym przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. 

 

4. Spółka przetwarzać będzie następujące dane osobowe: 

-  identyfikujące Akcjonariusza lub pełnomocnika lub inną osobę takie jak: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres do doręczeń, numer PESEL, a w uzasadnionych przypadkach także numer 

dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu identyfikującego osobę, 

- dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba akcji, rodzaj akcji, 

numery akcji, liczba przysługujących głosów, 

- adres poczty elektronicznej – w odniesieniu do osób kontaktujących się ze Spółką za pomocą 

poczty elektronicznej. 

 

5. Dane osobowe Akcjonariuszy będą pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. (ul. Książęca 4, Warszawa) oraz zbierane od Akcjonariuszy, pełnomocników 

lub innych osób, które dane udostępnią.  W przypadku danych osobowych przekazywanych 

bezpośrednio Spółce, podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji Akcjonariusza, pełnomocnika, innych osób, a 

ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ. 

 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane: 

1)  podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie organizacji i przeprowadzenia ZWZ, w tym 

podmiotom wykonującym obsługę informatyczną ZWZ, doradczą, prawną, notarialną, 

2)   innym Akcjonariuszom – np. z zakresie udostępniania listy osób uprawnionych do udziału w 

ZWZ, 

3)   innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada taki obowiązek (np. w związku z 

wykonywaniem przez Spółkę obowiązku  informacyjnego). 

 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, w zakresie 

i w celu wykazania przez Spółkę wykonania obowiązków nałożonych na Administratora, nie 

krócej jednak niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub wobec 

Spółki. Administrator Danych Osobowych kierować się będzie w szczególności kryteriami: 

celowości i niezbędności. 

 

8. Informacja o przysługujących prawach: 

 

Informujemy, że na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO osobie, której dotyczą dane 

osobowe przysługują m.in. następujące prawa: 
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1) prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

jeżeli pozyskanie danych osobowych nastąpiło wyłącznie na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych,  której dane dotyczą, 

4) prawo do przenoszenia danych, 

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;  

6) prawo żądania informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 

umownym oraz czy osoba jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych.  

      

       Zarząd Spółki: 

 

       Prezes Zarządu – Tadeusz Nowicki 

       Wiceprezes Zarządu – Marek Kapłucha 

 


