Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i ich
pełnomocników przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie
Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903
Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:

iod@intercars.eu
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i organizacji walnego zgromadzenia, w tym umożliwienia
wykonywania na nim prawa głosu przez uprawnione osoby, sporządzenia listy osób uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestnictwa lub do
reprezentowania innej osoby uprawnionej na walnym zgromadzeniu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z przepisów:
(i) Kodeksu spółek handlowych,
(ii) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
(iii) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Źródło i zakres pochodzenia danych
Dane osobowe akcjonariuszy pochodzą z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej
jako „KDPW”). Otrzymaliśmy dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer zaświadczenia, adres
pocztowy, liczba akcji, kod uczestnika KDPW. Przekazane danych do KDPW, a następnie do Spółki następuje na
skutek zgłoszenia podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych chęci udziału w walnym
zgromadzeniu Spółki.
Dane osobowe pełnomocników akcjonariuszy pochodzą z otrzymanego przez Spółkę pełnomocnictwa i
przedstawionej lub przekazanej kopii dokumentu tożsamości.
Udostępnienia danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą
być:
(i)
(ii)

inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, wyłożeniem listy
akcjonariuszy oraz prawem do otrzymania odpisu takiej listy;
dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym Inter Cars S.A. w związku z
obowiązkami informacyjnymi ciążącymi na spółce;

Okres przechowywania danych osobowych
Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Przysługujące prawa
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

