
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Administrator danych osobowych:  

Administratorem danych osobowych jest Stomil-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy 

ulicy Starołęckiej 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116560, 

NIP: 7770020717, kapitał zakładowy 18.902.190,- złotych opłacony w całości, dalej: Spółka.  

Kategorie danych osobowych: 

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: np. imię, nazwisko, nr telefonu, 

adres elektronicznej skrzynki korespondencyjnej (e-mail), adres zamieszkania, numer dowodu 

osobistego PESEL, imiona rodziców, itp. 

Cel przetwarzania danych  

Spółka przetwarza dane osobowe w związku z procesem dematerializacji akcji. Spółka 

przekaże dane osobowe Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Biuro 

Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15,  

02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, 

NIP 525-000-77-38 („PKO BP BM”), który to Bank będzie prowadził czynności związane 

z utworzeniem i prowadzeniem elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. c) 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 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) w związku z procesem dematerializacji akcji na podstawie ustawy z dnia 

30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw.   

Udostępnianie danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione: 

 podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić 

dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

 podmiotom, z którymi Spółka współpracuje przy świadczeniu usługi.  

 



 

Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez 

Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi 

wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa oraz przez okres bycia akcjonariuszem Spółki.  

Przysługujące prawa 

1. prawo dostępu do danych osobowych,  

2. prawo do sprostowania danych osobowych,  

3. prawo usunięcia danych osobowych, 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza grancie Polski.  


