
KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  AKCJONARIUSZY 

AMEKS  INŻYNIERSKA  SPÓŁKA  AKCYJNA. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 216/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO)  AMEKS Inżynierska Spółka Akcyjna informuje, iż : 

Administratorem Danych Osobowych jest : 

AMEKS  Inżynierska  Spółka  Akcyjna z siedzibą  41-400 Mysłowice  ul. Obrzeżna Północna 24 dane 

kontaktowe : tel. (+48) 32 22 23 574, fax (+48) 32 22 20 500, e-mail : sekretariat@auto-ameks.com.pl 

Osoba uprawniona do kontaktu z akcjonariuszami w imieniu Administratora Danych Osobowych w 

sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem 

danych osobowych : Tel. (+48) 32 31 72 638, 509022007, e-mail : iod@auto-ameks.com.pl 

Informacje o pobieranych i gromadzonych danych: 

1. Cel przetwarzania: wykonanie obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, 

tj. art. 341 i art. 406 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2017.0.1577). Księga akcyjna 

prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit.c RODO w związku z art. 

341 i art. 406 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 i 

art. 406 Ksh i wprowadzenia Pani/Pana danych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy 

odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być 

realizowany. 

4. Kategorie danych osobowych (dane akcjonariuszy): nazwisko i imię albo firma (nazwa) oraz 

siedziba i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, 

na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu 

(dane wynikające z treści art.341 Ksh) oraz nr PESEL lub nr i seria dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy), nr. tel, mail. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: każdy akcjonariusz 

może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi za zwrotem kosztów, 

dane te mogą być przekazane organom ścigania oraz służbom skarbowym i innym służbom 

kontrolnym, do Krajowego Rejestru Sądowego, ministerstwom właściwym dla gospodarki, 

finansów, spraw wewnętrznych i administracji, ING Bank Śląski, PKO BP BM. 

6. Dane osobowe nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Informacje o zawarciu umowy powierzenia: Administrator zawarł umowę powierzenia w 

zakresie usług księgowych, informatycznych, obsługi prawnej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane mogą być przekazywane przez akcjonariuszy, 

zastawnika lub użytkownika. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 



Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane: 

1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 

2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie zwrócić się do 

Administratora o udzielenie informacji o przetwarzanych danych. Administrator bez zbędnej 

zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca udziela informacji. W razie potrzeby termin może 

być przedłużony o kolejna dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę 

żądań. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu z 

podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą przekazała swoje żądanie 

elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba 

że osoba zażąda innej formy. Jeśli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do 

tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji 

niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji  udziela się 

na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie.  

3. Informacja o prawie wniesienia żądania sprostowania danych: Osoba, której dane dotyczą 

ma prawo w każdym czasie zażądać od Administratora niezwłocznego sprostowania 

dotyczących jej danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych, składając 

stosowne oświadczenie. 

4. Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych: Osoba, której 

dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w 

następujących przypadkach: - kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na 

okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

- Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu. 

5.   Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Osoba, której dane 

dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych 

osobowych. Administrator nie może przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie 

ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.  Informacja dotycząca „prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo    

     żądania niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez   

     zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności: - dane nie są już  

     niezbędne do celów, w których zostały zebrane; 

- brak jest podstawy prawnej przetwarzania; 

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

- osoba wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; 

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator. 

Ponadto, Administrator informuje, że wszystkie aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej 

będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki AMEKS, www.auto-ameks.com.pl 

  


