Załącznik nr 10 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pekao
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych jest Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa (dalej „Pekao IB”).
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować:
a) pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
b) drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl.
U administratora danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, Paweł
Wielkopolski, z którym można się skontaktować:
a) pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
b) telefonicznie pod numerem (22) 586 29 99, lub
c) drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz
przysługujących prawach z tym związanych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony
danych.

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
a)

b)

c)

wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Pekao IB jako podmiocie
pośredniczącym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z
14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz
warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, w tym przyjmowania zapisów oraz
prowadzenia rejestru zapisów (art. 6 ust. 1 lit. c 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”);
wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące
działalność maklerską (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym związanych z wykonywaniem
obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami
finansowymi (w tym wykonywaniem obowiązków raportowych do organu nadzoru) i
przepisach wskazanych w tej ustawie;
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pekao IB (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:
i) powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed
organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia
oraz obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie,
ii) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania działalności Pekao IB dla
celów przestępczych, w tym przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących
podejrzeń i wykrycia przestępstw.
iii) w celach związanych z wykonaniem procedury dotyczącej obsługi wezwania w
tym wystawiania i potwierdzania świadectw depozytowych, w tym w celach
kontaktowych.

Kategorie danych
osobowych

Odbiorcy danych

Pekao IB przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,
stanowisko służbowe, dane kontaktowe lub wskazane w formularzu świadectwa
depozytowego oraz formularzach raportowych.
1)
2)

3)

4)

Okres przechowywania
danych

organy publiczne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego;
podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania Wezwania, w tym
Wzywający, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., podmioty przyjmujące zapisy na akcje oraz
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy;
podmioty uprawnione do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową
wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi oraz
wskazane w innych przepisach prawa;
podmiot przechowujący dokumenty oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np.
rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych) oraz usługi doradcze (np.
prawne).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionych interesów Pekao IB .

Prawa osoby, której
dane dotyczą

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Źródło pochodzenia
danych osobowych

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na
zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach
wskazanych w art. 17 RODO;
prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO;
prawo do sprzeciwu na zasadach wskazanych w art. 21 RODO,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą lub od osoby dla której wykonywane są
czynności związane z obsługą Wezwania.

