Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy oraz pełnomocników
lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy WZŁ Nr 1 S.A.
Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w
Zegrzu Południowym (05-130), zwanym dalej „WZŁ Nr 1 S.A.”, „Administratorem”.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iodo@wzl1.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w celu:


przekazania , Pani/Pana danych osobowych do podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych celem utworzenia rejestru akcjonariuszy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy, a po tym czasie
mogą być przetwarzane przez okres:
 do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków
prawnych i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego,
 w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora.
5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w
przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia przetwarzania, a także prawo
przenoszenia danych w przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora. Prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu
nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:



osoby upoważnione przez Spółkę,
podmioty, którym Spółka udostępniła dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie
będą wykorzystywane do profilowania.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do realizacji celów, o których
mowa w pkt 3 klauzuli.

