
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 

 

 
 
 

 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy GK ZE PAK 
 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przekazujemy informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych  
 
I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin 
S.A., zwana dalej Spółką, 
Adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin,  
Telefon: (63) 247 30 00. 
 
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania  
z praw z tym związanych, w następujący sposób: 

Inspektor Ochrony Danych - Renata Degórska 
a) listownie: Inspektor Ochrony Danych, ZE PAK S.A. ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin 
b) email: iod@zepak.com.pl 
c) telefonicznie: (63) 247 34 25. 

 
III. Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
a) Identyfikacja akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika 

akcjonariusza; 
b) Weryfikacja umocowania pełnomocnika do działań w imieniu akcjonariusza; 
c) Weryfikacja uprawnień akcjonariusza lub osoby do reprezentowania akcjonariusza, 

w związku z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest zgodne           
z prawem, gdyż: 

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacja zapisów Kodeksu Spółek 
Handlowych; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu 
Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celach archiwalnych (dowodowych) będących 
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym 
interesu. 
 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,  którymi mogą 
być: 

a) Podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa, 
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b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. dostawcy 
usług IT). 

 
 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców 
zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz 
Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. 
 
VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane 
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający 
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 
2020 r. poz. 164). 
 
VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, ze względu na szczególną sytuację.  
 

VIII. Prawo do wniesienia skargi 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
rozporządzenia RODO. 
 
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu  
o przepisy prawa oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.  
Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych obligatoryjnych a konsekwencją niepodania 
danych będzie brak możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
 
XI. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych 
Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub udostępnione zostały przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych. 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: nazwiska i imiona albo 
firmy(nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę, 
rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów, pełnomocnictwa. 
 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej 

 
………………………………………… 
                              data 

 
………………………………………… 

                                                                                                                                       czytelny podpis Akcjonariusza/Pełnomocnika 

 


