Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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/W (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych określone jako „RODO”, „GDPR”).
W związku z nowymi standardami ochrony danych, Zarząd FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjął Politykę
ochrony danych osobowych. W celu prowadzenia czynności związanych z procedurą przymusowego wykupu
akcji uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody nas przetwarzanie danych osobowych i złożenie własnoręcznego
podpisu dołączając powyższą zgodę do wniosku o wydanie przedmiotowych dokumentów.
Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę FAM S.A. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Avicenny 16 w celu wykorzystania danych osobowych do przeprowadzenia procedury
przymusowego wykupu akcji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
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Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(54-611) przy ul. Avicenny 16, reprezentowana przez:
a) Paweł Relidzyński – Prezes Zarządu
b) Sławomir Chrzanowski – Członek Zarządu zwana dalej „FAM S.A.”;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku
o wydanie dokumentu akcji (względnie odcinka zbiorowego) oraz wydania samego dokumentu.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie FAM S.A.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia działań
związanych z czynnościami wydania dokumentu akcji (względnie odcinka zbiorowego);
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do urzędu do Głównego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczący narusza
obowiązujące przepisy prawa;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność realizacji czynności związanych z wydaniem dokumentu akcji (względnie
odcinka zbiorowego).

FAM Spółka Akcyjna | ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław | tel. 71 38 39 905, fax 71 38 39 906
famgk@famgk.pl | www.famgk.pl | NIP: 8750002763 | REGON: 870260262
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy,
KRS 0000065111, NIP 8750002763, o kapitale zakładowym 34 246 061,43 złotych,
wpłaconym w wysokości 15 496 061,55 złotych.

