Szanowni Państwo,
Administratorem Pana danych osobowych jest SATORIA Group Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, Budynek B, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281121, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP 527-15-57-591, numer telefonu +48 22 463 62 26, adres
e-mail sekretariat@satoriagroup.pl.
Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy są przetwarzane w celu
niezbędnym do realizacji obowiązków korporacyjnych Administratora w tym organizacji
walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji oraz
realizacji praw i obowiązków akcjonariuszy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz uzasadniony interes
administratora, czyli organizacja walnych zgromadzeń akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 f) RODO) .
Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Przysługuje Panu prawo do:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

żądania od administratora dostępu do Pana danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu i udziału Pana
w zgromadzeniach akcjonariuszy, realizacji Pańskich praw jako akcjonariusza oraz bez nich
nie moglibyśmy realizować obowiązków korporacyjnych Spółki.
Pańskie dane osobowe mogą być przekazane do następujących podmiotów: firmom
prowadzącym audyty działalności spółki, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i
pocztowym, firmom świadczącym usługi wsparcia IT, dostawcom serwerów, firmom
księgowym.
Dodatkowo na administratorze ciąży szereg obowiązków informacyjnych. Zgodnie z treścią
art. 5 § 5 kodeksu spółek handlowych spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą
własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych
na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia
pochodzące od spółek. W związku z tym Pańskie dane osobowe w niezbędnym zakresie mogą
być umieszczone na stronie internetowej administratora.
Pana dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowaniu.

