
 

W związku z organizacją przez Tarczyński S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy w dniu 09 lutego 2023 r. przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych wypełniając niniejszym obowiązek informacyjny 
w tym zakresie. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu 

Małym 80, 55-100 Trzebnica (dalej: Administrator); Z Administratorem można 
skontaktować się korespondencyjnie na ww. adres, telefonicznie pod numerem (71) 

312 12 83, wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego 

dostępnego na stronie https://tarczynski.pl/kontakt  
 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

pod adresem e-mail: iod@tarczynski.pl 
 Administrator, będący jednocześnie spółką publiczną, przetwarza dane akcjonariuszy 

oraz ich pełnomocników: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz inne dane 

przekazane przez akcjonariuszy i ich pełnomocników w związku z ich statusem oraz 
wykonywaniem przysługujących im uprawnień oraz obowiązków. Dane mogą być 

pozyskiwane bezpośrednio od tych osób i/lub firm inwestycyjnych lub Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych. 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność przetwarzania do realizacji obowiązków 
Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym w szczególności w celu organizacji i obsługi Walnych Zgromadzeń 
Akcjonariuszy, prowadzenia listy akcjonariuszy oraz innej niezbędnej 

dokumentacji, reagowania na zapytania lub wnioski uprawnionych osób; 
o art. 6 ust. 1 lit. f – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu 

prowadzenia korespondencji / kontaktu oraz obrony przed potencjalnymi 
roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń. 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień 
akcjonariuszy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 Dane będą przetwarzane przez upoważnionych Pracowników Tarczyński S.A. 
Niezależnie, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności 



 

podmioty wspierające Administratora w zakresie obsługi technicznej, administracyjnej 

i prawnej, w tym dostawcy usług i rozwiązań IT, jak również inne podmioty z Grupy 

Tarczyński. 
 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji 

międzynarodowych. 
 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu 

akcjonariusza przez Państwa lub reprezentowanego przez Państwa akcjonariusza, a 

następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie 
dłużej niż przez okres 5-ciu lat od dnia zakończenia stosunku prawnego pomiędzy 

Państwem a Tarczyński S.A.  (z zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach z 
Walnych Zgromadzeń Wspólników oraz załączników do nich przechowywane będą 

przez okres prowadzenia działalności przez Administratora). Posiadają Państwo prawo 
dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania ich kopii oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu;  
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie 

danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania. 

 


