Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Asseco Poland S.A. będących osobami fizycznymi
oraz pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych
będących reprezentantami akcjonariuszy.

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322
Rzeszów (dalej: administrator).
Inspektorem ochrony danych w Asseco Poland S.A. jest Pani Krzysztofa Wąsikiewicz, adres e-mail: iod@asseco.pl,
tel.: +48 17 888 55 55.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Asseco
Poland S.A., jego realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, realizacji obowiązku udostępnienia
akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie, prawidłowej Państwa identyfikacji w zakresie dopuszczenia do
udziału w walnym zgromadzeniu, dopuszczeniu do głosowania, obsługi i weryfikacji pełnomocnictw, o których
mowa w § 4 Regulaminu walnego zgromadzenia Asseco Poland S.A. oraz § 4 Regulamin określający szczegółowe
zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji
elektronicznej, a także w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w
związku z Kodeksem Spółek Handlowych w zakresie przeprowadzenia i zapewnienia możliwości uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A., w tym zapewnienia możliwości uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Państwa dane osobowe w zakresie: Imię, Nazwisko, miejsce zamieszkania, zostały pozyskane bezpośrednio od
Państwa lub z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Państwa dane osobowe w zakresie numer telefonu, adres email, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu
tożsamości, wizerunek utrwalony na dokumencie tożsamości, numer PESEL mocodawcy oraz pełnomocnika,
login zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.
Okres, przez który dane będą przetwarzane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, jak i
przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń
cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na
administratorze obowiązków, m.in.: dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność
administratora, w szczególności wsparcia technicznego przy organizacji walnego zgromadzenia
akcjonariuszy, na podstawie zawartych umów.
Przekazywanie danych osobowych poza EOG:
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane
- na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services
Terms (OST).

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych,
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
Profilowanie:
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

