
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy Answear.com 
Spółka Akcyjna  

 

DANE ADMINISTRATORA 

Administratorem dany osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników jest spółka 
Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, 
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000816066 – dalej 
jako „Administrator” lub „Spółka”. 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce: iod@answear.com 

Kontakt fizyczny: Inspektor Ochrony Danych Answear.com Spółka Akcyjna, Al. Pokoju 18, 
31-564 Kraków.  

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

Administrator zapewnia, aby dane osobowe Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi 
były przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności 
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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”). 

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH 

Administrator przetwarza dane identyfikacyjne Akcjonariuszy i ich pełnomocników (imię, 
nazwisko, PESEL), dane kontaktowe (adres e-mail, adres fizyczny), a także inne dane 
niezbędne do wykonywania uprawnień przez Akcjonariusza.  

 

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH AKCJONARIUSZY 

Spółka pozyskuje dane Akcjonariuszy z systemu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie, w związku z uprawnieniem do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz bezpośrednio od Akcjonariusza lub pełnomocnika 
Akcjonariusza w w związku ze zgłoszeniem udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy przez pełnomocnika.  

 

CEL i PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY 



Dane osobowe Akcjonariuszy Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub ich 
pełnomocników będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków Spółki wynikających 
z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub innych odpowiednich przepisów prawa 
regulujących działalność spółek akcyjnych i ich relacji z akcjonariuszami, a także w celu 
ochrony interesów Administratora, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed 
roszczeniami. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie realizowane w ramach 
następujący podstaw przetwarzania: 

 

a) Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie danych Akcjonariuszy jest niezbędne do 
wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych odpowiednich 
przepisów prawa regulujących relacje spółki akcyjnej z jej akcjonariuszami, w 
szczególności w zakresie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy 
Spółki, 

b) Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora 
polegający na potwierdzeniu wykonania obowiązków Administratora oraz 
dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane 
przeciwko Administratorowi, zapobieganiu lub wykrywaniu oszustw lub nadużyć. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane w ramach celów przetwarzania opisanych powyżej będą 
przetwarzane w okresie istnienia Spółki, a po jej likwidacji mogą być oddane na 
przechowanie kompetentnym podmiotom zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie 
obsługi jego działalności korporacyjnej, w tym w szczególności podmiotom obsługującym 
organizację i przeprowadzanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki, a także 
uprawnionym organom w zakresie ich kompetencji wynikających z przepisów prawa, 
dostawcom usług hostingowych, informatycznych i pocztowych.  

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do realizacji następujących praw związanych 
z przetwarzaniem danych wynikających z RODO: 

a) Prawo do dostępu, sprostowania i aktualizacji danych, 
b) Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – nie jest to bezwzględne prawo 

i Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do 
ich przetwarzania (np. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które 
mogą być kierowane przeciwko Administratorowi), 

c) Żądania ograniczenia przetwarzania danych, 



d) Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania 
jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie 
publicznym, 

e) Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub 
zgody Akcjonariusza. 

Wszystkie powyższe prawa mogą być wykonywane kontaktując się z Inspektorem 
Ochrony Danych (adres e-mail: iod@answear.com) lub korzystając z formularza 
kontaktowego udostępnionego tutaj. 

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w 
razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO 
lub dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. W Polsce organem nadzorczym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


