Klauzula informacyjna
dotycząca prowadzenia rejestru akcjonariuszy i przetwarzania danych osobowych
Informujemy o zawarciu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (dalej Umowa) z Powszechną Kasą
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie,
adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 (dalej,
jako PKO BP BM) z chwilą założenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328(1) §1 kodeksu spółek
handlowych (Rejestr), co nastąpi nie później niż do dnia 1 marca 2021 r., rejestr ten będzie prowadzony przez
PKO BP BM.
Realizując obowiązek wynikający 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 (dalej, jako
„RODO”) poniżej wskazujemy, na jakich zasadach przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe.
Jakie dane osobowe akcjonariuszy są przetwarzane przez Spółkę?
Spółka przetwarza następujące dane osobowe akcjonariuszy:
 Imię lub imiona
 Nazwisko
 Adres zamieszkania lub adres do doręczeń
 Adres e-mail
 Numer telefonu
 Informację o akcjach imiennych lub uprzywilejowanych
 Numer PESEL lub data urodzenia
 Seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności i organ, który go wydał
 Obywatelstwo
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one
przetwarzane, jest spółka „Domar” S.A. - Wielkopolska Spółka Handlowo-Usługowa z siedzibą w Poznaniu
(adres: 60-479Poznań, ul. Strzeszyńska 35/37), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056346 NIP: 777-00-22-787, kapitał
zakładowy: 519 078 PLN – w całości wpłacony (w informacji, jako „My” albo „Spółka”).
W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka przetwarza dane osobowe?
W ramach swojej działalności Spółka przetwarza dane osobowe:
1)
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, jako
administratora danych tj.: w celu realizacji praw i obowiązków emitenta, dochodzenia roszczeń oraz
zabezpieczenia lub obrony przed roszeniami, marketingu usług własnych, a także w celach analitycznych,
statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego
z wykonywaniem zdalnej komunikacji z akcjonariuszami Spółki, w tym organizacji i umożliwienia
uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2)
w celu wykonywania umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami, a także w celu współpracy
z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi ze Spółką przy okazji organizacji i obsługi
walnych zgromadzeń akcjonariuszy, dokonywania czynności określonych przepisami kodeksu spółek
handlowych i ustaw szczególnych w zakresie emisji, zdeponowania w formie zdematerializowanej i
obrotu akcjami albo innymi tytułu udziału w zysku - instrumentami rejestrowymi w rozumieniu umowy o
prowadzeniu rejestru akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3)
wypełniając obowiązki prawne ciążące na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
4)
jeśli poprosimy Pana//Panią o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO)
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Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności
od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Spółce np. kontakt
z Panem/Panią lub wykonanie określonych czynności. Z kolei w zakresie danych osobowych, co, do których
poprosimy Pana/Panią o zgodę – ich podanie będzie w pełni dobrowolne i uzależnione od Pana/Pani uznania.
Komu Spółka przekazuje dane osobowe?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotami, którym Spółka może udostępnić Pana/Pani dane,
mogą być (a) podmioty współpracujące ze Spółką i wspierające Spółkę w zapewnieniu jej funkcjonowania (tzw.
procesorzy, którzy będą przetwarzać dane osobowe w celach wyznaczonych przez Spółkę) oraz (b) inni
administratorzy, którym – w określonych sytuacjach – Spółka może udostępnić Pana/Pani dane osobowe.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być, zatem podmioty, które zapewniają Spółce usługi prawne,
informatyczne i teleinformatyczne, telekomunikacyjne, usługi finansowe lub finansowo-księgowe, zapewniają
obsługę maklerską lub korporacyjną, dostarczają oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych oraz
systemy chmurowe, w których przechowywane są dane, zapewniają usługi ubezpieczeniowe, konsultingowe,
audytorskie, pocztowe czy kurierskie.
W związku z zawartą Umową Pana/Pani dane osobowe wskazanej powyżej zostały powierzone PKO BP BM w
celu ich przetwarzania (procesor). Po założeniu rejestru akcjonariuszy, podmiotem uprawnionym do aktualizacji
danych osobowych w Rejestrze jest PKO BP BM, jako podmiot prowadzący Rejestr na podstawie powołanej
wyżej Umowy.
Gdzie Spółka przetwarza dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę poza teren Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:
1)
do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jako administratora danych,
2)
do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane
przetwarzanie danych osobowych,
3)
do upływu czasu, w którym Spółka jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania (w
szczególności przechowywania) danych osobowych,
4)
do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych,
5)
do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się ono wyłącznie na
podstawie udzielonej zgody.
Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
Spółka zapewnia realizację Pana/Pani praw wynikających z RODO – na zasadach określonych w RODO
przysługuje Pani/Pani: prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa może Pan/Pani zrealizować
dostarczając nam pisemne żądanie lub kontaktując się z nami w tej sprawie mailowo pod adresem:
odo@domar.com.pl (konieczna może okazać się Pani/Pani identyfikacja).
Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) i do tego organu można wnieść skargę na działania
Administratora, jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzając Pana/Pani dane osobowe Spółka narusza obowiązujące
przepisy prawa.
Spółka nie profiluje danych osobowych.
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