
 

 
OBOWI

AKCJONARIUSZA / PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA UPRAWNIO NEGO
DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJIONARIUSZ Y

Każdej osobie, której dane dotyczą
i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 

1. Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. z siedzib
opa@opa.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b
określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z
par 1, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 
publicznych, Statucie spółki oraz na
ciążących na Administratorze oraz art. 6
Administratora 

Dane przetwarzane dla realizacj
akcjonariusza, adres zamieszkania
jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy

3. Podstawy prawne przetwarzania 

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 
osobowych (RODO)  

− osoba, której dane dotycz
większej liczbie określonych celów;

− przetwarzanie jest niezbędne do wypełnien
− przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 

fizycznej;  

4. Pani/Pana dane mogą być udostę

5. Odbiorcami Pani/Pana danych 
KNF, GPW), inni akcjonariusze (w zwi
uczestniczących w WZ), dostawcy usług 
Administratora, w tym podmioty przetwarzaj
usług prawnych, doradczych, informatycznych), podmioty 
notariusz sporządzający protokół z WZ
firmy archiwizujące dokumenty, dostawcy usług internetowych (obsługa poczty mailowej oraz strony 
internetowej). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą
wskazanych w pkt 2 powyżej, w szczególno
może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszcze
interesów Administratora, nie krócej jednak ni
obowiązujący OPA S.A. okres przechowywania dokumentacji.

7. OPA SA nie będzie przekazywa
międzynarodowej. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dost
dane dotyczą, ich sprostowania, usuni
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i 
momencie (bez wpływu na zgodno
cofnięciem). 

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż OPA SA
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urz

10. Podanie danych osobowych w zakresie obowi
w pozostałym jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC  
AKCJONARIUSZA / PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA UPRAWNIO NEGO

DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJIONARIUSZ Y
 

dej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach 
zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej 
ochronie danych osobowych (RODO) 

rodek Pomiarów i Automatyki S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 14a, 41-800 Zabrze, NIP: 648
jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

przetwarzane będą w celu: spełnienia obowiązku wynikaj
Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), 

art. 4061,2,3, art. 407, art. 70 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r o ofercie publicznej 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 

Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , tj. wypełnienie obowi
Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów 

Dane przetwarzane dla realizacji powyższych celi: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika 
zamieszkania , PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzaj

jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy/pełnomocnika). 

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: 

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
ślonych celów; 
ędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotycz

 udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisó

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. 
KNF, GPW), inni akcjonariusze (w związku z uprawnieniem do żądania otrzymania listy akcjonariuszy 

cych w WZ), dostawcy usług pocztowych i kurierskich, podmioty wspieraj
Administratora, w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora (w szczególno
usług prawnych, doradczych, informatycznych), podmioty świadczące usługi zwi

cy protokół z WZ, banki, firmy drukujące korespondencję lub obsługuj
ce dokumenty, dostawcy usług internetowych (obsługa poczty mailowej oraz strony 

ędą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
żej, w szczególności przez okres posiadania statusu akcjonariusza 

ony o okres przedawnienia roszczeń lub okres niezbędny do obr
interesów Administratora, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez 

S.A. okres przechowywania dokumentacji.. 
dzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotycz
, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

rzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofni
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

OPA SA jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszaj
dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporz

pozostałym jest dobrowolne. 
 przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

miarów i Automatyki S.A. 

712, REGON:272470551 
48 do 49, www.opa.pl 

AKCJONARIUSZA / PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA UPRAWNIO NEGO 
DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJIONARIUSZ Y  

, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania 
enia Parlamentu Europejskiego 
ązku z przetwarzaniem danych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej 

800 Zabrze, NIP: 648-10-10-712, 

zku wynikającego z przepisów prawa 
n. zm.), w szczególności art. 341 

7.2005 r o ofercie publicznej 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 

tj. wypełnienie obowiązków prawnych 
RODO tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów 

, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem 

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

ądzeniem o ochronie danych 

 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

cego na administratorze;  
ywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

nionym na podstawie przepisów prawa. 

organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. 
dania otrzymania listy akcjonariuszy 

pocztowych i kurierskich, podmioty wspierające działalność 
ce dane na zlecenie Administratora (w szczególności dostawcy 

ce usługi związane z obsługą WZ, np. 
 lub obsługujące korespondencję, 

ce dokumenty, dostawcy usług internetowych (obsługa poczty mailowej oraz strony 

dny do realizacji celów przetwarzania 
ci przez okres posiadania statusu akcjonariusza OPA S.A., który 

ędny do obrony uzasadnionych 
cy z przepisów prawa, w tym przez 

stwa trzeciego lub organizacji 

pu do danych osobowych dotyczących osoby, której 
cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

rzetwarza je w sposób naruszający przepisy 
dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do 

przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, 

 przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 


