
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dla Akcjonariuszy Spółki Zacisze S.A.

Na podstawie przepisów 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 (Dz. Un. UE.L

Nr 119, str. I) dalej zwanym kODO, Spółka Zacisze S.A. informuje, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zacisze S.A. z siedzibę w Warszawa (02-255)

przy ul. Krakowiaków 16. zwana dalej Zacisze S.A7,,,Mmjnistrator”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych

Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych:

I) Telefon: +48 (22)44 56401 oraz

2) Adres e-mail: odo@zacisze.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia

obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U.

z2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par I, art. 362 par I pkt. 8, art. 406, art.

407. Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. I lit c kODO „tj. wypełnienie obowiązków

prawnych ciążących na Administratorze oraz an. 6 ust. I lit f kODO, tj. realizacja prawnie

usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu

Spółek Handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej.

W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten

nie może być zrealizowany.

5. Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza, adres

akcjonariusza lub adres do doręczeń, liczba i numery akcji imiennych, liczba głosów, wpis o

przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datę wpisu, nr PESEL, seria i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).

6. Odbiorcami danych osobowych mogę być akcjonariusze — każdy akcjonariusz może przeglądać

księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi. organy ścigania, służby skarbowe i inne służby

kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa.

7. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

8. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej Zacisze S.A. oraz po upływie jej

zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi

przechowywania dokumentacji akcjonariatu.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji

międzynarodowych.
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10. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo:

I) dostępu—uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane sąjej dane osobowe. Jeżeli

dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania

następujących informacji: ocelach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub

kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania

danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym

pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej

wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (alt. 16 RODO);

4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już

podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.

17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18

RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich

usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą,

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia,

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw

sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

6) do przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła

administratorowi, oraz żądania przesiania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli

dane są przetwarzane ty sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie

uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym

wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób,

których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie

z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
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administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych

osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody

spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym

zgoda ta została wyrażona.

11. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinna PanilPan skontaktować się, wykorzystując

podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i wjakim zakresie

chce skorzystać.

12. Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, nI. Sławki 2, z którym można kontaktować

się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

https://www.uodo.gov.pl/pl/plJkontakt;

3) telefonicznie: (22)53 10300.

13. W każdym przypadku może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z Koordynatorem ds.

ochrony danych osobowych administratora:

1) e-rnailowo pod adresem poczty elektronicznej: odo@zacisze.com.pl;

2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Koordynator ds. ochrony danych

osobowych.

14. Informujemy. że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, \V tym również

nie będą wykorzystywane do profilowania.

15. Administrator informuje, że „vszelkie aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej będą

zamieszczane na stronie internetowej Zacisze S.A. pod adresem: www.zacisze.com.pl

Administrator: Zacisze S.A. 02-255 Warszawa, sil. Krakowiaków 16
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