
Wolbrom, dnia 28 lipca 2020 roku 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Akcjonariusza 

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie.  

W związku z przeprowadzaniem obowiązkowej dematerializacji akcji, dane osobowe Akcjonariuszy 

zostaną przekazane podmiotowi prowadzącemu rejestr Akcjonariuszy do dnia 1 marca 2021 roku.  

W związku z powyższym mamy obowiązek zaktualizowania informacji na temat przetwarzana danych 

osobowych.  

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 regulującego 

kwestie ochrony danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Pani/Panu wymagane przez prawo 

informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pana prywatność jest dla nas ważna. Administrator poważnie podchodzi do swoich obowiązków 

w zakresie ochrony prywatności. W związku z tym wprowadziliśmy odpowiednie rozwiązania 

techniczne i organizacyjne aby przetwarzane dane były bezpieczne.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000037268, NIP PL 6371001853, kapitał zakładowy 18.327.200 zł 

wpłacony w całości. 

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę się kontaktować  

z Administratorem przez Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: 

iodo@fttwolbrom.com.pl a także telefonicznie lub  pocztą na wskazany powyżej adres 

Administratora. Inspektor Ochrony Danych chętnie udzieli Pani/Panu wszelkich informacji związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek uwagi związane  

z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności jeżeli Pani/Pana zdaniem Administrator 

przetwarza dane w sposób nieprawidłowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych.  

Prosimy również o bieżące aktualizowanie swoich danych osobowych, co ułatwi i Pani/Panu i nam 

wzajemną komunikację i współpracę. W sprawie aktualizacji danych prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych  

Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem.  

Do dnia 28 lutego 2021 roku konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika  

z nałożonego na Administratora obowiązku prowadzenia księgi akcyjnej, zgodnie z art. 341 Ustawy z 

dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.). Administrator ma obowiązek 

przetwarzania następujących danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą: imienia, nazwiska, adresu 



albo adresu do doręczeń, wysokości dokonanych wpłat. Na wniosek osoby uprawnionej 

Administrator wpisuje dane osobowe osoby, na którą akcje zostały przeniesione wraz z datą wpisu. 

Na żądanie nabywcy akcji albo zastawnika lub użytkownika Administrator dokonuje wpisu danych 

osobowych osoby, na którą akcje zostały przeniesione lub na rzecz której ustanowiono ograniczone 

prawo rzeczowe.   

 

Od dnia 1 marca 2021 roku Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotowi prowadzącemu 

rejestr akcjonariuszy wybranemu przez walne zgromadzenie. Podstawą prawną przekazania 

Pani/Pana danych jest art. 3281 k.s.h. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 roku. 

Rejestr będzie zawierał następujące dane: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza, PESEL, 

adres zamieszkania akcjonariusza albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty 

elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem 

prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, wartość nominalną, 

serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, na żądanie osoby mającej interes 

prawny - wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji 

ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub 

użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu 

poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką  

i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz 

liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, na żądanie zastawnika albo 

użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji, na 

żądanie akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym, 

wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte, ograniczenia co do rozporządzania akcją. 

Podstawą prawną określającą zakres danych ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy jest art. 3283 

k.s.h. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 roku oraz postanowienia Statutu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pani/Pan akcjonariuszem 

spółki oraz przez okres 6 lat od wykreślenia z rejestru akcjonariuszy.   

W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

 żądania sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia 

przetwarzania (art. 18 RODO), 

 przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Wszelkie żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować do Administratora 

poprzez Inspektora Ochrony Danych.  

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem 

podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Ze względów organizacyjnych może zaistnieć 

konieczność przekazania Pani/Pana danych osobowych podmiotowi prowadzącemu obsługę 

informatyczną walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Ponadto każdy akcjonariusz ma dostęp do danych 

ujawnionych w księdze akcyjnej i rejestrze akcjonariuszy.  



 

Może zaistnieć sytuacja, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Administrator będzie 

mieć obowiązek udostępnienia Pani/Pana danych w odpowiedzi na zapytania organów ścigania, 

organów wymiaru sprawiedliwości bądź organów wykonujących zadania z zakresu administracji 

publicznej.  

 

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe. 

 

 


