
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA AKCJONARIUSZY VALVEX S.A. 

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że w związku z faktem, że jesteście Państwo Akcjonariuszami Valvex, Spółka przetwarza 
wasze dane osobowe jako akcjonariuszy Spółki, Waszych pełnomocników i innych osób uprawnionych do wykonywania praw z akcji, w tym 
zawierania umowy sprzedaży akcji Valvex (łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem"). 

Kontakt i informacje ogólne 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Valvex S.A., z siedzibą przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000026818. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi 
przepisami. Możecie się skontaktować z nami w każdej chwili na adres e-mail rodo@valvex.com. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji czy powołamy 
Inspektora Ochrony Danych, a więc osobę, która będzie w naszej grupie zajmowała się sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie 
powołana, powiadomimy Was o tym. 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy w Valvex dane osobowe? 

Celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek 
handlowych i uchwał zgromadzenia akcjonariuszy w zakresie prowadzenia księgi akcyjnej, dematerializacji akcji, prowadzenia rejestru 
akcjonariuszy, wykonania umowy sprzedaży akcji Valvex, umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także 
ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami.  
 
Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:  

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek wynikający z przepisów KSH w zakresie prowadzenia księgi akcyjnej, dematerializacji akcji, 
prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz prawa podatkowego w zakresie rozliczania należności publicznoprawnych;  

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich 
tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;  

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer 
PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji, a 
także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej, (v) numer rachunku 
bankowego. 

Dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł 

Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od Akcjonariuszy, a także od innych osób - w zakresie przekazywania danych 
zawartych na udzielonych pełnomocnictwach. 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi doradcze (np. prawnicy, audytorzy), doręczycielskie (poczta, kurierzy), 
inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, a także podmioty prowadzące 
rejestr akcjonariuszy i realizujący zadania w zakresie zdematerializowanych akcji (dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być 
przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe 
związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Jeżeli jest Pani/Pan akcjonariuszem uprawnionym z akcji imiennych, zastawnikiem lub użytkownikiem tych akcji, to podanie danych  osobowych 
jest niezbędne do wpisania Pani/Pana do księgi akcyjnej, ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji. 
Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z akcji Spółki,  podanie  danych osobowych jest niezbędne do 
wykonywania przez Panią/Pana w imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji. Czy dane osobowe będą przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 

Na chwilę obecną Valvex nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz 
Norwegię). W przypadku, gdy Valvex podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w 
zakresie, na jaki zezwoli prawo.  

Czy dokonujemy profilowania danych osobowych? 

Valvex nie dokonuje zautomatyzowanej analizy Państwa danych prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji 
dotyczących Akcjonariuszy, ani nie dokonuje opracowań przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań. 
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Jakie są Państwa uprawnienia? 

Prosimy pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w 
tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), 
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – 
stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Was (w zakresie 
określonym art. 20 RODO). 

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie udzielonej przez Was zgody przed jej cofnięciem. 

c) w szczególnych sytuacjach możecie w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Valvex danych osobowych, jeżeli 
podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Valvex lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu 
sprzeciwu, Valvex nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Valvex 
wykaże, że istnieją: 

• ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, 
praw i wolności, lub 

• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek w Valvex na adres firmy, tj. ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów lub w 
formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej rodo@valvex.com.  

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.  

Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie 
Państwa danych osobowych przez Valvex narusza przepisy RODO.  

 


