Warszawa, dnia ………………… 20…... roku
FORMULARZ
AKTUALIZACJI DANYCH AKCJONARIUSZA
PCO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Imiona

………………..…………………………………

Nazwisko

………………..…………………………………

Nr PESEL

………………..…………………………………

Aktualny adres zamieszkania:
Miejscowość ………………..………………………………… (….. -....…)(*)
Ulica ………………..………………………………………….. Nr domu ……..………... Nr lokalu .………….…..(*)
Nr rachunku bankowego akcjonariusza
…...…………….………………………………...…..........................................................................(*)
Telefon kontaktowy ………………..………………………………… (*)
Ilość akcji posiadanych na dzień …………………………. 20…… r.: …………..………….(*)
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PCO Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (03-982) przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000169830, REGON: 010743638, NIP: 5250000825, BDO: 000018725, kapitał
zakładowy w wysokości 30.610.790,00 zł wpłacony w całości, zwana w niniejszej klauzuli „PCO”.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan
skontaktować się z nami pod adresem siedziby PCO. Należy wówczas podać swoje imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane
dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku
powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić
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( ) Pola oznaczone tym symbolem należy wypełnić w przypadku zmiany danych w nich zawartych.

się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub
zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu. Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez
zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia,
a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może
ulec wydłużeniu do 90 dni.
Może Pani/Pan także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem
e-mail: iod@pcosa.com.pl.
II. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
a) w związku z realizacją ciążącego na PCO obowiązku prawnego, dotyczącego
prowadzenia m.in. księgi akcyjnej (podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c)
RODO w zw. z art. 341 Kodeksu spółek handlowych);
b) na podstawie uzasadnionego interesu PCO polegającego na konieczności wypłacenia
zysku akcjonariuszom, zwoływania walnych zgromadzeń (podstawa przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) w celach kontaktowych oraz identyfikacyjnych (podstawa przetwarzania danych: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
Podanie danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w lit. a, b powyżej jest dobrowolne,
jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem wpisania Pani/Pana do księgi akcyjnej, ustalenia
Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji. Podanie danych w
celach kontaktowych i identyfikacyjnych jest dobrowolne, lecz wymagane dla utrzymania
kontaktu i otrzymywania od nas powiadomień, np. o planowanych lub odwołanych Walnych
Zgromadzeniach Akcjonariuszy, a także w celu właściwej identyfikacji Pani/Pana jako
akcjonariusza.
III. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania PCO, tj.
serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których
te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, biegli rewidenci, firmy consultingowe
i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy
obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane członkom grupy kapitałowej Polskiej Grupy
Zbrojeniowej.

*

( ) Pola oznaczone tym symbolem należy wypełnić w przypadku zmiany danych w nich zawartych.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
•

obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;

•

jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego;

•

udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny
i niezbędny do realizacji założonych celów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
IV. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres:
a) w którym uprawnienia wynikające z tytułu akcji PCO będą wykonywane,
b) przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tych akcji,
c) wynikający z realizacji obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem.
V. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach
określonych w pkt. III, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

_________________________________________
(Podpis akcjonariusza)
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