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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Zakłady
Remontowe Energetyki Katowice Spółka Akcyjna, działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 15
września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przetwarza dane osobowe
akcjonariuszy Spółki w ramach prowadzonej księgi akcyjnej oraz innych operacji wykonywanych na ww. danych.
Administrator Danych Osobowych (Administrator)
Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. z siedzibą 40-615 Katowice,
przy ul. Gen. Z. W. Jankego 13.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących przewarzania Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres siedziby ZRE Katowice S.A.
lub adres mailowy: rodo@zre.com.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z obsługi podmiotów
posiadających akcje ZRE Katowice S.A., a w tym w celu:
 przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa,
 sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku,
 realizacji wymogów prawa spoczywających na ZRE Katowice S.A., a w szczególności wymienionych w Kodeksie Spółek
Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.) art. 341 §1, art. 362 §2 pkt. 8, art. 406 i 407, Statucie Spółki,
jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora (gdzie prawnie
uzasadniony interes ZRE Katowice S.A. związany jest z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją
ich tożsamości oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
Kategorie danych osobowych i źródło ich pochodzenia
Dane osobowe pozyskiwane są od akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli, w szczególności w związku z koniecznością
wykazania statusu akcjonariusza oraz jego identyfikacja, posiadanej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania
akcjonariusza.
Zakres przetwarzania danych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy akcjonariusza oraz adresu
zamieszkania lub siedziby oraz danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację akcjonariusza.
Przez akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy należy rozumieć osoby, będące osobami fizycznymi, które są uprawnione
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazały swój status akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza.
Profilowanie i przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Podmioty, którym mogą być udostępniane dane osobowe
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
 osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków,
 akcjonariuszom Spółki, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy,
 na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem,
 a także na podstawie przepisów prawa, podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (kancelariom prawnym lub windykacyjnym w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub
windykacyjnego, firmom zewnętrznym obsługującym ZRE Katowice S.A. (np. obsługa IT, firmy doradcze, obsługa prawna,
prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy).
Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich. Nie będą również przekazywane do organizacji
międzynarodowych.
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Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza ZRE Katowice S.A.,
z tym zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach Walnego Zgromadzenia i w dokumentach załączanych do protokołów
(art. 421 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych) będą przechowywane do czasu zakończenia działalności ZRE Katowice S.A.
W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, będą one przechowywane do momentu
ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo do sprostowania,
 prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie, gdy w jego ocenie przetwarzanie narusza jego prawa.
Wymagania dotyczące podania danych
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.
Skutkiem niepodania takich danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji Państwa
uprawnień/obowiązków jako akcjonariuszy.
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