INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W IPOPEMA SECURITIES S.A. – REJESTR AKCJONARIUSZY
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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) („RODO”) informujemy, iż:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Próżna
9, 00-107 Warszawa) („Administrator”, „IPOPEMA”).
Kontakt z inspektorem ochrony danych
W IPOPEMA Securities S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących ochrony danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem naszej siedziby lub
bezpośrednio drogą elektroniczną z naszym Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: iodo.dm@ipopema.pl.
Kategorie i rodzaje danych osobowych
Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe akcjonariuszy lub innych
podmiotów ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy (w tym zwłaszcza pełnomocników lub reprezentantów
akcjonariuszy, zastawników i użytkowników akcji). Administrator przetwarza informacje o akcjach oraz
uprawnieniach i ograniczeniach związanych z akcjami ujawnionymi w prowadzonym rejestrze. Ponadto w celu
pośredniczenia w realizacji ewentualnego prawa do zysku, Administrator przetwarza dane niezbędne do naliczenia
i wypłaty dywidendy.
Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, którą akcjonariusz (lub inny podmiot) wyraził
udostępniając je Administratorowi. W każdym czasie możliwe jest wycofanie zgody w wyżej wymienionym zakresie,
poprzez kontakt pod adresem iodo.dm@ipopema.pl.
Źródło danych osobowych
Dane osobowe akcjonariuszy, jeżeli nie pochodzą one bezpośrednio od akcjonariuszy, Administrator pozyskuje
w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym zwłaszcza za pośrednictwem spółki której jest
Pani/Pan akcjonariuszem.
Administrator może wejść w posiadanie danych akcjonariuszy, jeżeli zostaną mu one udostępnione przez
pełnomocników lub przedstawicieli akcjonariuszy w szczególności w związku z realizacji praw lub obowiązków
akcjonariusza związanych z prowadzonym przez Administratora rejestrem akcjonariuszy.
Dane osobowe pełnomocników lub przedstawicieli akcjonariuszy Administrator może pozyskać w przypadku
przedstawienia mu dokumentu wykazującego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza (np.
pełnomocnictwa) oraz dokumentu/kopii dokumentu tożsamości okazanych w celu identyfikacji i weryfikacji
tożsamości pełnomocnika lub przedstawiciela akcjonariusza.
Podstawy prawne oraz cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. w celu wykonania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zawartej
pomiędzy spółką której jest Pani/Pan akcjonariuszem, a Administratorem,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, zwłaszcza na potrzeby realizacji praw i obowiązków określonych w ustawie z dnia 15
września 2000 r. kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między
Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9
marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
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zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie
systemów kontroli wewnętrznej, wykrywanie i ograniczanie nadużyć finansowych związanych z działalnością
Administratora.
W przypadku podania Administratorowi danych osobowych innych niż określone w art. 300 (33) § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Administrator przyjmie iż Pani/Pan udziela zgody na przetwarzanie
tych danych, a tym samym ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty z grupy kapitałowej
Administratora (informacja o podmiotach należących do grupy kapitałowej administratora dostępna jest na stronie
internetowej www.ipopema.pl), podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne,
archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe.
W związku z prawem dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy oraz prawem do uzyskania
informacji z tego rejestru, odbiorcami danych osobowych akcjonariuszy mogą być spółka której jest Pani/Pan
akcjonariuszem lub inni akcjonariusze spółki.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. do państw, które nie
należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy o prowadzenie
rejestru akcjonariuszy zawartej przez Administratora ze Spółką, której jest Pani/Pan akcjonariuszem, wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres
wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia zamknięcia rachunku papierów
wartościowych, a w przypadku wyrażenia zgody na marketing produktów i usług Administratora, podmiotów z jego
grupy kapitałowej oraz innych podmiotów trzecich – do czasu cofnięcia tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Prawa Pani/Panu przysługujące
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych,
a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu
prawo do:
a)
b)
c)
d)

żądania usunięcia danych osobowych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
przeniesienia danych do innego administratora;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim przetwarzanie
dobywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak ich niepodanie może skutkować uniemożliwieniem
realizacji Państwa praw związanych z prowadzonym przez Administratora rejestrem akcjonariuszy spółki, w tym
np. ujawnienia Pani/Pana w rejestrze akcjonariuszy, realizacji Pani/Pana prawa do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki lub realizacji prawa do dywidendy.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych, nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie.
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