Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy Unima2000 będącymi osobami fizycznymi, którzy wykazali status akcjonariusza
i są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (WZ) lub będących ich pełnomocnikami uprawnionymi do uczestnictwa w WZ
Administrator danych

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie (31-866) przy ul. Skarżyńskiego 14 /zwanym
Unima 2000/ Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000218370 Kapitał Zakładowy w kwocie 2 735 500 złotych opłacony w
całości (zwana dalej UNIMA 2000).

Dane kontaktowe:
administratora

adres email: kontakt@unima2000.pl, telefonicznie pod numerem (12) 2980511
pisemnie: Kraków (31-866) ul. Skarżyńskiego 14

Inspektora ochrony danych

adres email: iod@unima2000.pl , telefonicznie pod numerem (12) 2980511
pisemnie: (31-866) ul. Skarżyńskiego 14

Kategorie danych
osobowych

dane identyfikacyjne - imię i nazwisko,
dane identyfikacyjne (unikatowe) - numer NIP, seria, numer, nazwa organu wydającego dowód tożsamości, numer
PESEL (REGON)
dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail*, adres do doręczeń
dane transakcyjne - ilość posiadanych akcji zwykłych/uprzywilejowanych na Walnym Zgromadzeniu,
inne dane zawarte w pełnomocnictwie **
* w przypadku akcjonariuszy kontaktujących się drogą mailową lub działającego poprzez pełnomocnika
** w przypadku akcjonariuszy działających poprzez pełnomocnika

Źródło pochodzenia
danych osobowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Akcjonariusz jako osoba, której dane dotyczą i/lub osoba, która przekazała dane inne osoby zawarte w treści
pełnomocnictwa

Cele, podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych (art. 6 pkt 1
lit. c RODO), w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym:
- sporządzenia, udostępnienia do wglądu (m.in. wykonywania odpisu i przesyłana na wniosek pozostałym
akcjonariuszom) i przechowywania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz list obecności WZ,
- realizacji praw akcjonariusza (głosowania poprzez pełnomocnika, zgłaszania spraw do porządku obrad WZ),
Podstawa prawna: Kodeks Spółek Handlowych

- publikacji raportu bieżącego o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu,
- przekazania Komisji Nadzoru Finansowego wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)

- przeciwdziałania nadużyciom na rynku
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE

ponadto w zakresie realizacji praw wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) w
zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Podanie danych jest wymagane przepisami prawa, a ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku adresu email podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu
realizacji komunikacji elektronicznej.

Okres przechowywania
danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza
Unima 2000 zgodnie z okresem przechowywania określonymi przepisami w zakresie organizacji Walnego
Zgromadzenia z Pani/Pana udziałem, z tym zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach WZ i w dokumentach
załączanych do protokołów będą przechowywane do czasu zakończenia działalności Unima2000.
W zakresie
przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, dane będą
przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń.

Odbiorcy danych

Organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Komisja Nadzoru
Finansowego, notariusz.

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich
danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku
gdy uzna Pan/Pani przetwarzanie danych za niezgodne z obowiązującym prawem prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub z IOD - dane
kontaktowe wyżej.

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji

Pani/a dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/a skutki prawne

Powyższa informacja stanowi realizację obowiązków wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

