OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DLA AKCONARIUSZY TETOS S.A.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-874,
poczta: Poznań, Al. Niepodległości 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025868 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda nr
wydziału: VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym
opłaconym w całości w wysokości 502.634,00 zł, NIP: 781-00-64-722.
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
przysługujących Państwu praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Panem
Rafałem Surowym: iod@tetos.pl

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY
PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób
fizycznych, będących akcjonariuszami spółki TETOS S.A. w tym w szczególności w celu:
1)
2)
3)
4)
5)

przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
prowadzenia Księgi Akcyjnej;
wydawania odpisów i wyciągów z Księgi Akcyjnej;
sporządzenia listy akcjonariuszy oraz
realizacji innych obowiązków spoczywających na TETOS S.A., wynikających
z przepisów prawa m.in. Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym, Statutu Spółki oraz innych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
2) art. 6 ust.1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w
szczególności związanych z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich
tożsamości oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń oraz
3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody na przetwarzanie wizerunku.
Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia księgi akcyjnej oraz korespondencji związanej
z zaproszeniami na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a później dodatkowo przez okres
przewidziany przepisami prawa. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń określonych przepisami prawa.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je
przetwarzają,
a w szczególności:
1) innym akcjonariuszom w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w
związku
z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej
listy;
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą, prawniczą,
ubezpieczeniową
i audytową;
3) dostawcom usług IT lub firmom informatycznym w tym m.in. firmom obsługującym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wyżej wskazanych.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA
DANYCH OSOBOWYCH?
Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do treści Państwa danych, które są przetwarzane, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych oraz ich usunięcia (w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe przestaną być
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, gdy Państwa dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy wycofają Państwo zgodę na
rozpowszechnianie Państwa wizerunku). Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy obowiązującego prawa.
W przypadku, w którym Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa
zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej wycofaniem.

