KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WALNYM ZGROMADZENIU
DZIAŁAJĄC ZGODNIE ART. 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 (dalej: RODO) NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE
1.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra.

2.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych
i realizacji praw w sposób opisany na stronie internetowej: https://www.simet.com.pl/pl/inspektor-ochrony-danych-osobowych.

3.

ZAKRES I PODSTAWY PRZETWARZNIA DANYCH

1.
2.

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, a także adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków względem akcjonariusza i ich pełnomocników
wynikających z uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach.

4.

ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora,
podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu
wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom),
a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.

6.

PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to
przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
e) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORG ANU NADZORCZEGO
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8.

INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do identyfikacji pełnomocnika akcjonariuszy w związku
z udziałem w Walnym Zgromadzeniu, a także niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w związku
z ich udziałem w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

