
Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza 
 

W związku z obowiązywaniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” 

S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Karkonoska 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000056561, NIP 8860000191, REGON: 000025780. 

2. Mogą Państwo napisać do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

na adres email: iod@wzkvictoria.pl lub zadzwonić pod numer 74 88 80 637 lub 74 88 80 616 

dostępnego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 14:45.  

3. Dane osobowe pełnomocnika akcjonariusza będą przetwarzane: 

a. w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa, w tym:  

i. zapewnienia przez Administratora realizacji uprawnienia akcjonariusza do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariusza przez pełnomocnika – na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO, 

ii. w celu zapewnienia przez Administratora możliwości wypłaty dywidendy 

przez pełnomocnika akcjonariusza - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

b. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora 

polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed 

roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników 

administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz 

administratora usługi w szczególności usługi związane z obsługą prawną, obsługą 

informatyczną, operatorzy pocztowi/kurierzy. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

c. prawo do przenoszenia danych,  

d. prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 



9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej 

cofnięciem.  

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Państwa w 

imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji. 

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania.  

 


