
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy InsERT S.A.  

oraz pełnomocników akcjonariuszy InsERT S.A.  

 

Za akcjonariusza uznaje się osobę fizyczną, która posiada akcje InsERT S.A. i jest uprawniona do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy InsERT S.A. oraz do wykonywania pozostałych 

praw i obowiązków akcjonariusza. 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław, zwana dalej Administratorem. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres 

iod@insert.com.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy 

prawne: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 

Wykonywanie nałożonych na Administratora 

obowiązków wynikających z przepisów prawa 

związanych z realizowaniem praw 

i obowiązków akcjonariuszy takich jak: 

prowadzenie rejestru akcjonariuszy, 

przeprowadzenie walnego zgromadzenia 

i umożliwienie uczestnictwa w nim, 

sporządzenie i udostępnienie na żądanie listy 

akcjonariuszy, ewentualna realizacja prawa 

do udziału w zysku 

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych tj. obowiązek prawny 

w szczególności w związku z przepisami 

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych w odniesieniu do rejestru 

akcjonariuszy (art. 3281 – 32815) oraz 

pozostałych praw i obowiązków 

akcjonariuszy (art. 347, art. 407, art. 429) 

Umożliwienie kontaktu z akcjonariuszami, 

weryfikacja ich tożsamości oraz ewentualne 

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 

roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych tj. prawnie uzasadniony 

interes Administratora związany ze 

stosunkiem / stosunkami prawnymi łączącymi 

Administratora i akcjonariusza 

4. W związku z realizacją wyżej wymienionych celów, Pani / Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane następującym podmiotom: 

a) pozostałym akcjonariuszom oraz członkom statutowych organów Administratora, 

b) podmiotowi współpracującemu każdorazowo z Administratorem w zakresie obsługi 

rejestru akcjonariuszy (obecnie to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa), 

c) podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom 

obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane przez Administratora, 

d) innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym doradcom 

prawnym i finansowym, audytorom, firmom kurierskim i pocztowym, 

e) podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

mailto:iod@insert.com.pl


5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty przez Panią / Pana statusu 

akcjonariusza, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora 

obowiązków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego interesu albo do czasu wniesienia 

przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na 

warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Obowiązek podania danych w celach związanych z realizowaniem praw i obowiązków 

akcjonariuszy wynika z przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest 

dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości 

uzyskania statusu akcjonariusza oraz realizacji przysługujących akcjonariuszowi praw i 

obowiązków. 


