
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) 

informujemy, iż: 
 

Administrator: 
 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą 

we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: oraz REGON:  

Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych można się kontaktować poprzez adres e-mail 

interwencje@sii.org.pl lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 71 332 95 60 

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych 
 

1. W celu reprezentacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zakłady 

Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 kwietnia 2021 r. przez 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, działające jako pełnomocnik przetwarzane są następujące 

dane osobowe mocodawcy:  

- nazwisko i imiona, 

- adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, 

- numer PESEL, 

- numer telefoniczny oraz adres e-mail, 

- dane dotyczące akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. i statusu akcjonariusza Zakładów 

Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. 
 

2. Podczas współpracy możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane 

z publicznych rejestrów (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej), dane przekazane przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w związku 

z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 28 kwietnia 2021 r. – w związku 

z reprezentacją akcjonariusza na ww. walnym zgromadzeniu (np. dane zawarte w liście akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych 

„ROPCZYCE” S.A.).  
 

3. Powyższe dane są nam niezbędne do: 
 

a. otrzymania pełnomocnictwa i reprezentacji akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. /art. 6 ust. 1 b RODO/, w szczególności 

w celu: 

− złożenia podpisu na liście obecności na walnym zgromadzeniu, 

− wykonywania prawa głosu z akcji na walnym zgromadzeniu oraz pozostałych uprawnień 

akcjonariusza, 

− komunikacji z akcjonariuszem przed i w trakcie walnego zgromadzenia oraz po jego zakończeniu 

w sprawach z nim związanych, 

− przekazania akcjonariuszowi informacji o przebiegu walnego zgromadzenia, 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe udzielenie 

pełnomocnictwa i reprezentowanie akcjonariusza przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 



na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym 

na dzień 28 kwietnia 2021 r. 
 

b. realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO): 

- wykonywanie obowiązków notyfikacyjnych uregulowanych w ustawie o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych, w tym zawiadomienia spółki publicznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego 

o liczbie głosów z których pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania akcjonariuszy na walnym 

zgromadzeniu spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. 
 

c. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1f RODO), m.in. w celu: 

− ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, zawiadamianie właściwych organów, w tym Komisji 

Nadzoru Finansowego, 

− odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi, 

− wsparcie obsługi, 

− marketingu usług własnych. 
 

Dane powyższe przetwarzamy w czasie trwania współpracy związanej z reprezentacją 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. oraz po jej 

zakończeniu w okresie niezbędnym do zakończenia wykonywanych usług oraz rozliczeń podatkowych 

lub też wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych. 
  

Przekazywanie danych osobowych możliwe jest jedynie w szczególnych przewidzianych prawem 

przypadkach: 

− na żądanie organu państwowego (np. Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuraturze), 

− innym administratorom (np. spółce  zwołującej nadzwyczajne walne zgromadzenie, notariuszowi 

w związku z protokołowaniem obrad walnego zgromadzenia). 
 

Prawa dotyczące przetwarzania danych 
 

Określenie treści prawa oraz wskazanie przesłanek możliwości ich powoływania, wynikają 

z obowiązujących przepisów prawa i są to: 

a.    prawo do sprostowania danych, 

b.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

c.    prawo dostępu do danych, 

d.    prawo do przenoszenia danych. 

e.    prawo do sprzeciwu (Sprzeciw wobec przetwarzania danych wnieść można na każdym etapie). 

f.     prawo do wycofania zgody). 
 

Możliwe jest w dowolnej chwili wycofanie każdej zgody. Złożenie dyspozycji cofnięcia zgody zainicjuje 

proces zatrzymania przetwarzania danych we wskazanym przez Państwa celu. Do czasu wycofania 

zgody obowiązuje prawo przetwarzania danych. 
 

Przysługuje Państwu prawo do skargi, którą wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w każdym wypadku, w którym przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 
 

Kontakt z Administratorem 
 

Kontakt ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych w sprawie realizacji praw dotyczących 

danych osobowych możliwy jest przez 

− wysłanie oświadczenia korespondencją e-mail na adres interwencje@sii.org.pl  

− wysyłając oświadczenie na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, 

ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław. 


