
Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez KRUK S.A. 
wynikające z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (w dalszej części 
zwanego „RODO”).  

 
 

Administrator danych 
 
 

KRUK S.A. 
51-116 Wrocław, ul. Wołowska 8 
e-mail: info@kruksa.pl 
tel.: 71 790 28 00 
 

Inspektor ochrony danych 
 

e-mail: dpo@kruksa.pl,  
adres do korespondencji: 51-116 Wrocław, ul. Wołowska 8 
tel: 71 790 28 00 
 

Skąd pozyskaliśmy dane  Twoje dane pozyskaliśmy z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, co 
jest wymogiem ustawowym.  Twoje dane możemy pozyskać - bezpośrednio od 
Ciebie jeśli podpisałeś listę obecności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
podałeś je w formularzu głosowania oraz zgłoszenia udziału w e-WZA lub w 
postaci wizerunku poprzez zapis wizji i fonii dokonywany w trakcie obrad 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRUK S.A. Twoje dane możemy pozyskać 
także od akcjonariusza ponieważ zostałeś wskazany jako jego pełnomocnik. 
 

Cele i podstawy przetwarzania 
danych  
 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w ramach działań niezbędnych do  
realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. 
przeprowadzenia, udokumentowania oraz archiwizacji przebiegu Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy KRUK S.A. zgodnie z Kodeksem spółek handlowych 
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Odbiorcy danych  
 

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, 
jak podmioty świadczące usługi prawne i księgowe, operatorzy 
telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty 
wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, naszym konsultantom lub  
organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów 
prawa. 
 

Okres przechowywania danych 
osobowych (retencja danych) 
 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami, 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
(Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1), ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).  oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą  

 

 

Twoje prawa to:  
Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii 
(art. 15 RODO). 



 
 

Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne 
(art. 16 RODO). 
Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w 
art. 17 RODO. 
Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO). 
Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) 
 

Jak zgłosić żądanie 
 

wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@kruksa.pl, 
wysyłając list pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. 
Wołowska 8 
 

Profilowanie i zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji  
 

Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

Przekazywanie  
Danych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG) 

Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe 
jest przekazywanie danych osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie 
danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, 
Art. 45, 46 RODO.  
 

 


