Zakład Mechaniczny
„BUMAR – MIKULCZYCE”
S.A.
www.bumar-mikulczyce.pl

ul. Handlowa 2,
41 – 807 Zabrze
sekretariat@bumarmikulczyce.pl

Tel: (+48) 32 37 38 600
Fax: (+48) 32 27 13 742

Klauzula informacyjna w związku z tworzeniem Rejestru Akcjonariuszy
spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

Na podstawie art. 13 i 14 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. Urz. UE.L
Nr 119, str. 1), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakład Mechaniczny „BUMARMIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-807), zwana dalej „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w spółce Zakład Mechaniczny
„BUMAR – MIKULCZYCE” S.A. jest Inspektor Ochrony Danych; kontakt e mail: iod@bumarmikulczyce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia umowy o

prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy - podstawa prawna

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.),
2) umożliwienia złożenia dokumentów akcji w Spółce za pisemnym pokwitowaniem
wydanym akcjonariuszowi - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, w zw. z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.);
3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegającym na zabezpieczeniu
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym
ustaleniu i dochodzeniu praw Spółki lub obrony przed roszczeniami wobec Spółki,
utrzymania kontaktu z Panią/ Panem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i
telefonicznej, o ile wyraziła Pani/ Pan zgodę na taką formę komunikacji - podstawa
prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
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4) Ponadto, od dnia 1 marca 2021 r. Pani/ Pana Dane Osobowe będą przetwarzane
dodatkowo w celu:
1) współpracy(realizacji umowy) z uprawnionym podmiotem prowadzącym Rejestr
Akcjonariuszy w realizacji związanych z tym Rejestrem obowiązków oraz w wykonywaniu
zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy - podstawa prawna
przetwarzania Danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. Art. 328’1 - Art. 328’15
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ,
2) realizacji prawa dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy - podstawa prawna
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 328’5 ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
4. Pani/ Pana Dane Osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko,
rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), numer dokumentu tożsamości,
kraj wydania dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, PESEL (a w
przypadku jego braku - data urodzenia), adres e-mail, numer telefonu (o ile udzieliła Pani/
Pan zgody na komunikację elektroniczną/ telefoniczną we wskazanej formie), adres do
doręczeń: ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, dane dotyczące akcji.
5. Pani/ Pana dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/ Pana lub od Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres ul.
Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, prowadzącego na podstawie zawartej ze Spółką umowy
Rejestr Akcjonariuszy i świadczącego usługi powiązane. W przypadku, gdy jest Pani/ Pan
pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki lub innej osoby uprawnionej z akcji Spółki, Pani/ Pana
dane pochodzą od Pani/ Pana lub od Pani/ Pana mocodawcy i obejmują dane wykazane na
otrzymanym przez Spółkę pełnomocnictwie.
6. Państwa Dane Osobowe będą lub mogą być udostępnione następującym osobom/
podmiotom:
1) w ramach Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.: jednostki/ komórki
organizacyjne Administratora, odpowiedzialne za obsługę Akcjonariuszy,
2) w ramach podmiotów spoza Spółki „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.: Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie,
adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, inni akcjonariusze, organy publiczne, sądy
oraz inne podmioty upoważnione do uzyskania danych z mocy przepisów prawa,
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kancelaria/ kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące usługi
informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora.
7. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Pana/ Panią
statusu akcjonariusza Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres:
1) niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami
prawa,
2) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wyrażających się w
zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikających z akcji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do
organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.
12. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce w ramach złożenia dokumentów
akcji w Spółce, ich podanie jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w
celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem
możliwości zarejestrowania Pani/ Pana akcji w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku adresu
poczty elektronicznej oraz numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem komunikacją
elektroniczną/ telefoniczną, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia
kontaktu tą drogą.
13. Jeżeli jest Pani/ Pan pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z akcji
Spółki, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Panią/ Pana w
imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony
Danych e-mail: ido@bumar-mikulczyce.pl
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