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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:  
➢ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prometheus spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa; 

➢ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

dematerializacji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW; 

➢ odbiorcami danych osobowych inwestora może być agent emisji oraz sponsor emisji w rozumieniu 

regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 

➢ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu dematerializacji akcji; 

➢ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

➢ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

➢ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 


