INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
INTERESARIUSZY ORAZ PEŁNOMOCNKÓW INTERESARIUSZY W ZWIĄZKU Z
ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM S.A. Z
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA DZIEŃ 19.02.2019 R., GODZ. 8:00
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako: „RODO”) informujemy, że:
I.

Dane Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Avicenny
16 (54-611 Wrocław) – dalej jako: „Administrator”.
II.

Kontakt z Administratorem

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy
poprzez adres e-mail: famgk@famgk.pl, telefonicznie pod numerem: + 48 71 38 39 905 lub pisemnie
na adres Administratora wskazany w pkt. I powyżej.
III.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a)

w celu sporządzenia listy osób wyrażających wolę uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym przez THC SPV10 Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie na dzień 19.02.2019 r. (dalej jako: „NWZ”) – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit f RODO), polegający na możliwości weryfikacji tożsamości interesariusza,

b)

w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO,

c)

w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed takimi roszczeniami.

IV.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Administrator może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:
Dane interesariusza:
a)

imię i nazwisko,

b)

nazwę firmy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

c)

numer telefonu,

d)

adres e-mail,
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e)

adres korespondencyjny / adres siedziby w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą,

f)

dane osobowe zawarte w przedstawionej przez Panią/Pana dokumentacji, mającej na celu
potwierdzenie statusu akcjonariusza Administratora przed dniem 26.06.2018 r.

Dane pełnomocnika/ów, w szczególności:
a)

imię i nazwisko,

b)

nazwę firmy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

c)

adres zamieszkania / adres siedziby w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą,

d)

numer PESEL / NIP,

e)

serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego, potwierdzającego
tożsamość pełnomocnika bądź pełnomocników.
Źródło pochodzenia danych osobowych

V.

Pani/Pana dane osobowe zbierane są na podstawie dokonywanych zgłoszeń, a także przekazanej
dokumentacji mającej na celu potwierdzenie statusu akcjonariusza Administratora przed dniem
26.06.2018 r..
W przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem interesariusza Pani/Pana dane pochodzą z
otrzymanego przez Administratora pełnomocnictwa i przedstawionego lub przekazanej kopii
dokumentu tożsamości.
VI.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a)

podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą NWZ, w szczególności kancelariom
prawnym,

b)

jedynemu akcjonariuszowi Administratora, tj. spółce THC SPV10 Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, a także pozostałym interesariuszom na ich żądanie,

c)

dostawcy usług IT,

d)

notariuszowi sporządzającemu protokół z NWZ.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
a)

okres niezbędny dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, o których
mowa w pkt. III lit. b),

b)

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Administratora, o których mowa w
pkt. III lit. a) i c).
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VIII. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
a)

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b)

prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, w przypadku ich
nieprawidłowości,

c)

prawo do usunięcia danych osobowych,

d)

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim przypadku,
po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu
lub celach, co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że Administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami,

e)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku zgłoszenia tego
roszczenia Administrator ograniczy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie
do ich przechowywania lub podejmowania uzgodnionych z Panią/Panem czynności,

f)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy
Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z regulacjami
RODO.

IX.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator informuje, iż nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
X.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Administrator informuję, iż nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu
podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
XI.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. III jest konieczne dla celu
sporządzenia listy osób wyrażających chęć udziału w NWZ oraz organizacji NWZ.
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