
Klauzula informacyjna dla osób będących akcjonariuszami, ich pełnomocników uprawnionych do 
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu oraz innych osób uprawnionych do uczestniczenia 

lub wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach 
 
 
 

Podstawa prawna przekazania informacji na temat przetwarzania danych osobowych 

Art. 13 – 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

 

 
Dane identyfikujące i kontaktowe Administratora 

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach 
41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20 
NIP 6340134211, Regon 271936361, KRS 0000016854 
www.stalexport-autostrady.pl 

 
 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 
Katarzyna Wojtaszyn 
e-mail: inspektor@stalexport-autostrady.pl 
41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20 

 
 

Prawa przysługujące osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane 
 

Zakres praw, jakie przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane określa rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa). 

 
Każdej osobie fizycznej, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje: 

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii – zgodnie i w zakresie 

wskazanym w art. 15 RODO; 

- prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe są 

nieprawidłowe lub do żądania ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne – zgodnie i w przypadkach 

wskazanych w art. 16 RODO; 

- prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku zaistnienia przesłanek, o jakich mowa w art. 17 

RODO, na przykład, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane. Prawo do usunięcia danych osobowych nie znajduje zastosowania w 

przypadkach, o jakich mowa w art. 17 ust. 3 RODO. Oznacza to, że jeżeli zaistnieje jakakolwiek 

przesłanka, o jakiej mowa w tym ustępie, np. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 

wywiązania się z prawnego obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

pomimo złożonego żądania nie będziemy mogli usunąć danych osobowych; 
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- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

- prawo do przeniesienia danych – zgodnie z treścią art. 20 RODO – każda osoba, której dane osobowe 

są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy oraz jeśli dane te są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany ma prawo uzyskać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do maszynowego odczytu swoje dane osobowe i żądać ich przekazania innemu 

administratorowi; 

- prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze swoją szczególną 

sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie, tj. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zgodnie z treścią art. 21 RODO po złożeniu sprzeciwu, 

Administratorowi nie wolno przetwarzać dalej danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych 

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

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

- prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane osobowe są przetwarzane skutki prawnie lub w 

podobny sposób istotnie na nią wpływa – art. 22 RODO; 

- prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na 

potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania art. 21 RODO; 

- prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem – art. 7 ust. 3 RODO. 

 
Żeby zrealizować którekolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z wyznaczonym w firmie 

inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną (e-mail: inspektor@stalexport-autostrady.pl) lub 

kierując korespondencję listowną na wskazany powyżej adres siedziby Spółki. Zachęcamy Państwa 

także do kontaktu telefonicznego z inspektorem ochrony danych pod numerem +48 32 76 27 512 

w razie jakichkolwiek pytań związanych ze składanym żądaniem. W związku z kierowanym żądaniem 

możemy prosić o doprecyzowanie informacji lub czynności, których dotyczy Państwa żądanie. 

 

 
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

 
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, jeżeli uzna, że Spółka przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z prawem. W 

Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Siedziba Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych mieści się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat tego, 

w jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego można znaleźć na stronie internetowej 

www.uodo.gov.pl 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych i ich ochrona to dla nas bardzo ważna sprawa. Zależy nam 

na tym, aby wszelkie wątpliwości jakie pojawią się w związku z ich przetwarzaniem zostały niezwłoczne 

wyjaśnione. Dlatego będziemy wdzięczni, jeżeli przed skierowaniem jakiejkolwiek skargi do organu 

nadzorczego będą chcieli Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony 

danych, byśmy mogli zająć się niezwłocznie zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami co do zgodnego 

z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
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Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych 

 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu, i do momentu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a wiążących 

Administratora, w szczególności określonych w Kodeksie spółek handlowych, w zakresie w jakim jest 

to niezbędne do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym także przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej i zgodnie z przyjętymi Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz 

Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznaje się: 

- archiwizację dokumentów na potrzeby wykazania faktów i należytego wykonania praw i obowiązków 

– dane będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku, gdy 

w związku z tym dojdzie do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania sądowego lub innego 

prowadzonego przez organy państwowe – do momentu ich prawomocnego zakończenia; 

- ustalenie, dochodzenie ewentualnych praw, w tym roszczeń lub obrony przed kierowanymi przeciwko 

Spółce roszczeniami – dane będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń, a 

w przypadku, gdy w związku z tym dojdzie do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania sądowego lub 

innego prowadzonego przez organy państwowe – do momentu ich prawomocnego zakończenia; 

- podejmowanie działań w ramach zapewnienia zgodności postępowania z normami i etyką oraz 

Dobrymi praktykami dla Spółek notowanych na GPW 2016, w tym także na potrzeby prowadzonych 

w tym zakresie audytów, postępowań wyjaśniających – dane będą przetwarzane max. do momentu 

upływu terminu przedawnienia roszczeń, w szczególności w zakresie terminu do wniesienia przeciwko 

Spółce powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia; 

- gromadzenie danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnionych do 

wzięcia udziału oraz głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu oraz ich praw – dane będą przetwarzane 

max. do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w szczególności w zakresie terminów do 

wniesienia przeciwko Spółce powództwa o chylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia; 

- prowadzenie różnego rodzaju analiz, raportów do wewnętrznych celów biznesowych w związku 

z prowadzoną działalnością – przez czas niezbędny, nie dłużej niż momentu realizacji celu lub przez 

czas archiwizacji dokumentów. 

 
Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie 

w jakim akcjonariusz, pełnomocnik lub inna osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu wyraziła na to zgodę. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, w jakim 

zgoda taka została udzielona lub do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 

 

 
Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło ich pozyskania 

 
Spółka przetwarza przede wszystkim dane osobowe w zakresie niezbędnym do identyfikacji i 

weryfikacji praw z akcji, takie jak dane umieszczane w dokumentach akcji lub na dokumentach 

potwierdzających prawa z akcji, dane widniejące w pełnomocnictwach, na listach obecności, listach 



akcjonariuszy udostępnionych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW), na 

formularzach pozwalających na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, w oświadczeniach 

akcjonariusza o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, skanach dokumentów, do przedłożenie których akcjonariusz jest 

zobowiązany, na przykład: imię, nazwisko akcjonariusza, adres zamieszkania, nazwa oraz numer i seria 

dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail. Obok 

tego Spółka przetwarza dane w postaci głosu i wizerunku osób biorących udział w Walnym 

Zgromadzeniu  w związku z utrwalaniem jego przebiegu i transmisją online, a także inne, jeżeli 

obowiązek ich przetwarzania wynika z przepisów prawnych lub na ich przetwarzanie została udzielona 

zgoda. 

 
Powyższe dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa jako akcjonariuszy, głównie w przesyłanych do 

nas różnymi   kanałami   wypełnionymi   formularzami,   oświadczeniami   i   innymi   dokumentami. W 

przypadku pełnomocników, którzy zostali umocowani przez akcjonariuszy do udziału oraz głosowania 

w imieniu mocodawcy – dane pozyskaliśmy od tych akcjonariuszy lub bezpośrednio od 

pełnomocników. Źródłem pozyskania danych akcjonariuszy jest także KDPW.  

 

 
Wymagania dotyczą podania danych osobowych 

 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do ustalenia i wykonania 

uprawnień akcjonariuszy. Konsekwencją ich niepodania (w tym także niepodania niektórych z nich) 

będzie niemożliwość podjęcia działań mających związek z wykonaniem i realizacją przysługujących 

Państwu praw. 

 

 
Kategorie odbiorców 

 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane osobom, które w Spółce zajmują się obsługą spraw 

korporacyjnych, inspektorowi ochrony danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji jego 

ustawowych zadań i obowiązków, notariuszowi sporządzającemu protokół Walnego Zgromadzenia, 

firmie zajmującej się świadczeniem usług informatyczno-elektronicznej obsługi Walnego Zgromadzenia 

z użyciem środków komunikacji elektronicznej, operatorowi pocztowemu, w zakresie niezbędnym do 

doręczenia przesyłek, jeżeli taka zajdzie konieczność, kancelarii prawnej w zakresie niezbędnym   do   

obsługi   prawnej   spraw   związanych   lub   mających   związek   z   organizacją i przeprowadzeniem 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, innym firmom z zakresu usług IT, które dostarczają narzędzia 

lub świadczą usługi hostingu np. poczty elektronicznej, które wykorzystywane są do przetwarzania 

Państwa danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także inni 

Akcjonariusze w zakresie, w jakim wiąże się to z wypełnieniem obowiązków, o jakich mowa w art. 407 

Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, że przebieg Walnego Zgromadzenia (WZ) Akcjonariuszy 

będzie utrwalany poprzez rejestrację obrazu (wizerunek) i dźwięku (głos) i nagranie to zostanie 

zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.stalexport-autostrady.pl, a także będzie 

transmitowany online, odbiorcą przebiegu WZ mogą być bliżej nieokreśleni użytkownicy, którzy 

skorzystają z możliwości zapoznania się z jego przebiegiem online lub utrwalonym materiałem. 

 
Dane osobowe mogą być także przekazane na podstawie Państwa zgody podmiotom wskazanym przez 

Państwa w jej treści. 



Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom publicznym, które dane te mogą 

uzyskać w ramach konkretnego postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawnymi. Organy publiczne nie są jednak uznawane za odbiorców w rozumieniu przepisów RODO. 

 

 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza obszar EOG/UE) 

 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE oraz EOG. 


