
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy, pełnomocników, bądź osób 
wykonujących prawo głosu w imieniu Akcjonariuszy 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy oraz pełnomocników Akcjonariuszy, a także innych 
osób wykonujących prawo głosu w imieniu Akcjonariuszy jest Cavatina Holding S.A. z siedzibą w 
Krakowie, ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa 
- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000690167,  zwana dalej: Administratorem lub Spółką. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.  

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@cavatina.pl. 

3. Kategorie danych osobowych i źródło ich pochodzenia 

Państwa dane osobowe jako Akcjonariuszy lub pełnomocników Akcjonariuszy, bądź osób 
wykonujących prawo głosu w imieniu Akcjonariuszy zostały pozyskane z Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio od Państwa. 

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje: 

− dane osobowe identyfikacyjne, a to m.in.: imię, nazwisko, numer PESEL,  dane adresowe: adres 
zamieszkania lub adres do doręczeń,  a w przypadku gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką 
drogą elektroniczną lub telefonicznie dane kontaktowe tj. adres poczty elektronicznej lub 
numer telefonu,  

− dane zawarte w pełnomocnictwach,  

− dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji 
oraz liczba przysługujących głosów. 
 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z 
przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych odpowiednich przepisów prawa w zakresie: 
prowadzenia rejestru akcjonariuszy, sporządzania i przechowywania listy akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz listy obecności na Zgromadzeniu, umożliwienia 
głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw 
w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad)- – podstawą 
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO ; 

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia 
roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz zapobieganiu lub wykrywaniu oszustw lub nadużyć, 
a także w związku z dematerializacją akcji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych – podstawą 
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia przez Spółkę Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, 
włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami 
prawa. Nadto, przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może 
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podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki, a także okres wymagany dla 
dematerializacji akcji. 

 
6. Udostępnianie danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:  

− Akcjonariuszom Spółki, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku 
z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy, 

− podmiotom współpracującym, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia 
działalności Spółki, w tym: podmiotom wspomagającym w zakresie obsługi technicznej  
i informatycznej, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym 
usługi archiwizacji dokumentów, rachunkowo-księgowe, audytowe i doradcze, podmiotom 
zapewniającym usługi płatnicze, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, 

− notariuszom, organom administracji skarbowej, sądom oraz innym instytucjom i osobom 
upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. 
 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

− uzyskania dostępu do danych osobowych,  

− sprostowania danych osobowych,  

− usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO (prawo do 
bycia zapomnianym), 

− ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami RODO,  

− przenoszenia danych w przypadkach określonych przepisami RODO, 

− wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w sytuacji, gdy Spółka 
przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego  interesu; 
sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację, którą należy podać, 

− złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8. Wymóg podania danych 
 

W sytuacji, gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa ich podanie jest dobrowolne, ale 
niezbędne do wprowadzenia zmian i prowadzenia rejestru Akcjonariuszy.  

Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak 
możliwości wpisania do rejestru akcjonariuszy, a co za tym idzie również brak możliwości korzystania z 
praw Akcjonariuszy.  

 

9. Przekazywanie danych poza EOG 
 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe przetwarzane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu i które wywoływałyby wobec Akcjonariusza skutki prawne lub w podobny sposób 
istotnie na niego wpływały. 

 


