
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY COMTEGRA S.A. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Comtegra Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Puławska 474, 02 - 884 Warszawa (dalej: Spółka, Comtegra). 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Comtegra będzie przetwarzać dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą akcjonariuszy 

lub posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Comtegra, tj. w celu ich identyfikacji i weryfikacji, 

prowadzenia Księgi Akcyjnej, wydawaniem odpisów i wyciągów z księgi akcyjnej, zwoływania 

Walnych Zgromadzeń. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu 

spółek handlowych oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem 

administratora jest realizacja czynności administracyjnych i technicznych związanych z obsługą Księgi 

Akcyjnej i Walnych Zgromadzeń. Dodatkowo dane osobowe przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia dematerializacji akcji zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi.  

Comtegra będzie przekazywać Państwa dane osobowe jako Akcjonariuszy Spółki innym odbiorcom, 

którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Comtegra. 

Państwa dane zostaną przekazane do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. z siedzibą w 

Warszawie (00-923), przy ul. Senatorskiej 16 w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy.  

Comtegra będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek 

wynikać będzie z przepisów prawa, w tym np. innym akcjonariuszom, w związku z ich prawem do 

przeglądania listy akcjonariuszy dostępnej w siedzibie Comtegra. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 

Jak długo Comtegra będzie przetwarzać dane? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Comtegra przez czas istnienia obowiązku ich 

przetwarzania do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez 

obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o 

rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w 

szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy. 
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Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan 

wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

Kontakt 

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce 

Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych: 

Piotr Janiszewski, e-mail: iod@comtegra.pl 


