
  

INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy 

PROMETHEUS S.A. 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.   
 
1. Administrator danych osobowych  
Administratorem danych osobowych jest PROMETHEUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja 
Krakowska 110/114 (budynek B-27), 02-256 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000750350, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o 
kapitale zakładowym  102.118,10 zł (opłaconym w całości), i numerze NIP 7831788980, (dalej: Spółka lub 
Administrator).  
 
2. Inspektor Ochrony Danych  
Kontakt do Inspekta Ochrony Danych (IOD@prometheus-sa.com)  
 
3. Cele przetwarzania  
Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby związane z ujawnieniem akcjonariusza w Księdze Akcyjnej i 
skutkami takiego ujawnienia, w szczególności w celu zapewnienia realizacji wzajemnych praw 
przysługujących Akcjonariuszowi względem Spółki oraz Spółce względem Akcjonariusza wynikających m.in. 
z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 22 lutego 2019 r. z późn. zm. – 
dalej jako KSH).  
 
4. Podstawa prawna przetwarzania  
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:  
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie przez Spółkę obowiązków prawnych ciążących na niej zgodnie z 

przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie prowadzenia Księgi Akcyjnej, zwoływania walnych 
zgromadzeń (zwyczajnych i nadzwyczajnych) i umożliwienia Akcjonariuszom udziału w nich i in.;  

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w 
szczególności w zakresie: (i) umożliwienia Spółce kontaktu z Akcjonariuszem oraz weryfikacji 
tożsamości, (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.   
 

5. Zakres przetwarzanych danych  
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Akcjonariuszy:  
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego Akcjonariusza oraz 

ewentualnie jego pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego;  
b) w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: imię, nazwisko, PESEL osób uprawnionych 

do reprezentowania Akcjonariusza, jego pełnomocników.   
 

6. Odbiorcy danych  
Dane osobowe akcjonariuszy będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne i 
audytorskie, z którymi Spółka posiadać będzie zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych. Dane będą również udostępnione innym akcjonariuszom poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki 
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.   
  
7. Okres przechowywania danych   
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej Spółki oraz po upływie 
zakończenia bytu prawnego Spółki, w zakresie i terminach określonych ustawowo, w tym przepisami 
dotyczącymi przechowywania dokumentacji Spółki (w tym akcjonariatu).   
  
8. Przekazywania danych do państwa trzeciego  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
  
9. Akcjonariuszowi przysługują następujące prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
c) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
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d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadkach, kiedy Spółka 
przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw należy 
wnieść na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych IOD@prometheus-sa.com lub 
pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,  

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, tj. prawo otrzymania od Spółki 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, aby Spółka przesłała dane do innego administratora. Jednakże Spółka zrobi to, 
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 
przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

  
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:  
Dane osobowe oferentów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.   
  
11. Obowiązek podania danych  
Podanie przez akcjonariusza danych osobowych jest wymagane w celach związanych z ujawnieniem 
akcjonariusza w Księdze Akcyjnej i skutkami takiego ujawnienia przewidzianymi w szczególności w KSH.  
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