
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Answear.com S.A.  
 
I. Dane Administratora Danych  

W związku ze złożeniem zapisu na istniejące akcje zwykłe imienne serii A lub nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D 
spółki Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Administratorem Państwa danych osobowych jest Answear.com S.A. z siedzibą w 
Krakowie, adres: ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, KRS 0000816066 (dalej jako: ,,Administrator Danych Osobowych”). 
 
II. Dane Inspektora Ochrony Danych 

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres 
e-mail: iod@answear.com, bądź pisemnie na adres pocztowy Administratora Danych Osobowych - Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.  
 
III. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzaną przez 
Administratora Danych Osobowych działalnością oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).   
 
Administratorzy Danych Osobowych przetwarzają Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do: 

• przeprowadzenia Oferty Publicznej papierów wartościowych Spółki, w tym dokonania przydziału i rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w KRS, oraz dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

• celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot 
trzeci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami, 
zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, 
stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.   

 
Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 
IV. Odbiorcy danych  

Administrator Danych Osobowych będzie mógł przekazywać Państwa dane osobowe: do właściwego sądu rejestrowego, podmiotów 
świadczących usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia dokumentów, 
marketingowe, jak również do biegłych rewidentów w związku z audytem. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany 
udostępnić również dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, iż 
Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
V. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przyjętego zapisu na istniejące akcje zwykłe imienne 
serii A lub nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie. Po upływie tego 
okresu Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których 
podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora Danych Osobowych, wynikające przede wszystkim z potrzeby 
ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami - jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania danych osobowych.  
 
VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane 

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania  informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych.  
 
Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W 
zakresie danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji przyjętego zapisu na istniejące akcje 
zwykłe imienne serii A lub nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji powyższego celu. 
 

 


