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ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
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tel. (+48) 22 515 75 01
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INFORMACJA DLA SPADKOBIERCÓW 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 31.634.090,00 zł wpłacony w całości, zwana w niniejszej klauzuli „PCO”
lub „Administrator”.
II. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan
skontaktować się z nami:


korespondencyjnie pod adresem siedziby PCO;



z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcosa.com.pl.

III. Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na PCO, dotyczącego:
a. prowadzenia księgi akcyjnej oraz dopełnienia innych obowiązków publicznoprawnych
PCO związanych z funkcjonowaniem jako spółka akcyjna, w tym obowiązków
wynikających z Kodeksu spółek handlowych odnoszących się do korzystania przez
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akcjonariuszy z prawa kontroli i prawa głosu oraz prawa akcjonariuszy do udziału
w zysku i prawa do wypłaty z kapitału akcyjnego;
b. konieczności ustalenia kręgu spadkobierców po akcjonariuszu (podstawa przetwarzania
danych art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 922 kodeksu cywilnego) oraz uzyskania
wiadomości o reprezentacji osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych przez
przedstawiciela ustawowego;
c. uzyskania wiadomości o wyznaczeniu przez spadkobierców akcjonariusza wspólnego
przedstawiciela do wykonywania praw z akcji w spółce (podstawa przetwarzania
danych art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 333 § 2 KSH);
d. prowadzenia, przy korzystaniu z usług podmiotu zewnętrznego, rejestru akcjonariuszy –
w oparciu o art. 3281 – 32815 KSH [przepisy, które wchodzą w życie 01 marca 2021 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875)];
e. wymagań określonych Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu z dnia 19 lipca 2019 r., które to przepisy od 01 marca 2021 r. będą miały
zastosowanie do akcjonariuszy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655);
f.

funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (tzw. rozporządzenie MAR);

g. rozliczeń dokonywanych w odniesieniu do podatku dochodowego od wypłacanych
akcjonariuszom kwot pieniężnych na podstawie odpowiednio Ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych;
2. Na podstawie uzasadnionego interesu PCO polegającego na konieczności przetwarzania
danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu organizacji czynności związanych
z wypłaceniem zysku akcjonariuszom, zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz
innych czynności o charakterze organizacyjnym powiązanych z korzystaniem z praw z akcji
(podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1lit f) RODO);
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3. Na podstawie uzasadnionego interesu PCO polegającego na ustaleniu lub dochodzeniu
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PCO (podstawa
przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
4. Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit a)
RODO.
Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
IV. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w dziale III powyżej - ust. 1 lit. a) do
g) jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a nie podanie danych w powyższym
zakresie uniemożliwi dokonanie wpisu do księgi akcyjnej lub odpowiednio rejestru
akcjonariuszy oraz wykonywanie i ustalanie praw z akcji.
Podanie danych osobowych w celach kontaktowych i identyfikacyjnych jest wymagane dla
utrzymania kontaktu pomiędzy PCO a spadkobiercą akcjonariusza i otrzymywania od PCO
komunikatów i zawiadomień oraz umożliwia prowadzenie procesu identyfikacji Pani/Pana jako
spadkobiercy akcjonariusza.
Podanie danych w zakresie komunikacji elektronicznej jest dobrowolne. Brak zgody na
komunikację pozostaje bez wpływu na korzystanie z praw z akcji, a ogranicza jedynie kanał
komunikacji pomiędzy PCO a akcjonariuszem do adresu korespondencyjnego.
V. 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.
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Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy zostaną udostępnione
Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-7738.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane członkom grupy kapitałowej Polskiej Grupy
Zbrojeniowej.
Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:
a. obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
b. jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego;
c. 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.
VI. 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 oraz obowiązków związanych
z przepisami podatkowymi przez czas przewidziany prawem,
d. do czasu wycofania zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
VII. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu (na warunkach wskazanych w RODO) prawo:
a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
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b. w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych - wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,
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.
Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie.
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