
HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 w związku z organizacją oraz uczestnictwem 

 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

 zwołanym na dzień 15 grudnia 2020 r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia 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 prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego 

dalej „RODO” Zarząd Hydrapres S.A. informuje: 

I. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest Hydrapres S.A. z sie-

dzibą w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000172742 („Administrator” lub „Spółka”).  

II. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-

mail: biuro@hydrapres.pl. 

III. Na potrzeby organizacji oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą przetwarzane na-

stępujące dane osobowe akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy: 

a) dane identyfikacyjne, 

b) dane adresowe, 

c) dane kontaktowe. 

IV. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO w celu: 

1) organizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy, w tym udostępniania listy akcjonariuszy osobom uprawnionym, wykonywania prawa głosu przez 

osoby do tego uprawnione, jak również w celu komunikacji z akcjonariuszami lub pełnomocnikami akcjonariuszy 

w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

2) wykonywania obowiązków informacyjnych określonych przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie pu-

blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spół-

kach publicznych jak również wynikających z przepisów Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. 

V. W zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Spółkę lub obroną przed roszczeniami akcjonariuszy 

zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego 

na ochronie praw Administratora. 

VI. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę innym 

akcjonariuszom oraz Komisji Nadzoru Finansowego, jak również podmiotom współpracującym ze Spółką w 

związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności świadczącym usługi informatyczne 

oraz usługi prawne na potrzeby Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dane osobowe mogą być również udo-

stępniane podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić je 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

VII. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane przez okres niezbędny 

do przygotowania oraz przeprowadzenia przez Spółkę Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza, a po tym czasie 

przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń dla celów dochodzenia albo obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki w 

związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. 



VIII. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługuje 

prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych; 

b) sprostowania danych osobowych; 

c) żądania usunięcia danych osobowych;  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes); 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

IX. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą pochodzić z systemu Krajowego Depo-

zytu Papierów Wartościowych S.A., księgi akcyjnej lub bezpośrednio od akcjonariusza albo pełnomocnika lub 

jego mocodawcy. 

X. Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza danych osobowych jest konieczne w celu wery-

fikacji uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz dla wykonania przez Spółkę obo-

wiązków wynikających z przepisów prawa tj., sporządzenia oraz przekazania do KNF lub innemu akcjonariuszowi 

listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

XI. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. Dane 

osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy nie będą podlegać profilowaniu, ani przekazaniu do pań-

stwa trzeciego 


