Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów
- Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, zwany dalej Spółką.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres jw., pocztą email: iod@zepak.com.pl lub telefonicznie: 63 247
34 25.
3. Celem przetwarzania jest:
 Identyfikacja akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika
akcjonariusza,
 Weryfikacja umocowania pełnomocnika do działań w imieniu akcjonariusza,
 Weryfikacja uprawnień akcjonariusza lub osoby do reprezentowania akcjonariusza,
w związku z udziałem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 Umożliwienie akcjonariuszom Spółki wykonywania swoich praw wynikających z posiadania
akcji Spółki.
4. Podane dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. realizacja postanowień Kodeksu Spółek
Handlowych (m.in. sporządzenie i przechowywanie listy akcjonariuszy i obecności na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, umożliwienie akcjonariuszom Spółki
wykonywania swoich praw wynikających z posiadania akcji Spółki), realizacja obowiązków
nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku z Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem Spółki oraz jako niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (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.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
którymi mogą być:
 Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa (np. inni akcjonariusze Spółki w zakresie udostępnienia
listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki),
 Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. dostawcy
usług IT, dostawcy usług obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dostawcy
usług archiwizacyjnych).
6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego
dane osobowe zostały zebrane, tj. przez okres trwania Spółki, 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. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
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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;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne gdyż przetwarzanie danych odbywa się
w oparciu o przepisy prawa oraz prawnie uzasadniony interes Administratora. Jesteście
Państwo zobowiązani do podania danych obligatoryjnych (w celu umożliwienia weryfikacji
tożsamości akcjonariusza i osób reprezentujących akcjonariusza) a konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki.

