Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku (dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Linie Oceaniczne S.A. z siedzibą w Gdyni,
Al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037312, NIP 5860104339,
REGON 000144928, kapitał zakładowy 66.680.600,00 zł;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Rutkowski, z którym można skontaktować się w
następujący sposób email: iod@pol.com.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z i na potrzeby:
a. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a
akcjonariuszem – przez okres przed nawiązaniem stosunku prawnego i na czas jego –
wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa ustawa Kodeks spółek
handlowych;
b. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – prowadzenia Księgi akcyjnej Polskich Linii Oceanicznych S.A.
– przez okres prowadzenia Księgi akcyjnej oraz po upływie jej zamknięcia w terminie
określonym ustawowo – wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami
prawa – ustawa Kodeks spółek handlowych;
c. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania
obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o
rachunkowości, przepisów w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji
oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych - przez
okres wynikający z tych przepisów – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami
prawa;
d. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci
dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami
4. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom
upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontrahentom
Administratora, jeśli zajdzie taka potrzeba w związku z realizacją umów, których stroną jest
Administrator oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w
szczególności współpracującym z Administratorem i kancelariom prawnym;
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do nabycia i realizacji
praw akcjonariusza;
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a
nadto w zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgodyprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres
każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać
wskazane zostały w art. 15-22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest
zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

