Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 4
Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Cynk-Mal S.A.
z dnia 19 września 2018 r.
wprowadzony Aneksem nr 1 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Cynk-Mal S.A.
Szanowni Państwo,
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Cynk-Mal S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Legnicy,
przy ulicy Pątnowskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000284987, NIP 6911115171, REGON 390406820, kapitał zakładowy 20 191 000,00 PLN wpłacony
w całości.

Zakres dokumentu
Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe akcjonariuszy Cynk-Mal S.A. będących osobami fizycznymi oraz
pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza
lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek
o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek
o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia (dalej: łącznie Akcjonariusze)
w ramach swoich działań w zakresie współpracy oraz prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Zbieranie danych
Dane są przekazywane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza,
posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.

Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Cynk-Mal S.A., w tym celu realizacji obowiązku udostępniania
Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.

Zakres danych
Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą zwykłych danych:
a) nazwę/imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania (np. ulica, numer domu, kod pocztowy);
c) PESEL;
d) Numer dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania danych Akcjonariuszy w celu wskazanym powyżej jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z art. 407 par. 1 oraz art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych
b) prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Udostępnienie danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) upoważnieni pracownicy Administratora;
b) notariusz;
c) urzędy skarbowe;
d) sądy;
e) inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru danych Akcjonariuszy na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym inni Akcjonariusze (w związku z
ich prawem, do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy).

Okres przechowywania
Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy.

Obowiązek przekazania danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy
skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym inni akcjonariusze (w związku
z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy).

Przysługujące prawa
Akcjonariuszowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
− prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopi;
− prawo sprostowania, poprawienia swoich danych;
− prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
− prawo przenoszenia danych;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.

Kontakt
W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt na adres: e-mail: ochronadanychosobowych@cynkmal.pl

