
 Klauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy oraz pełnomocników lub przedstawicieli 
ustawowych Akcjonariuszy Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A  

z siedzibą w Gliwicach 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (RODO),  
w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informujmy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakłady Mechaniczne" BUMAR-ŁABĘDY" S.A. 

ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, z administratorem można kontaktować się: 

a. e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl; 

b. pod adresem korespondencyjnym; 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Z Inspektorem możesz skontaktować się w następujący sposób: 

a. e-mail: iod@bumar.gliwice.pl; 

b. pod adresem korespondencyjnym Administratora;  

3. Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących 

celach: 

a. Realizacji obowiązków wobec Akcjonariusza wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b. Prowadzenia księgi akcyjnej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

Akcjonariuszy z uwagi na ich znaczną liczbę(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c. Dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze akcyjnej oraz prowadzenia 

postępowań z zakresu dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze akcyjnej; 

d. Wydawania odpisów i zaświadczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

e. Wypłaty dywidendy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Kodeksem Spółek Handlowych; 

f. Realizacji prawnie uzasadnianego interesu Administratora w postaci konieczności 

zapewnienia ochrony prawnej Administratora w tym w szczególności w zakresie 

niezbędnym dla ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także  

w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

4. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 

administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

w celu świadczenia określonych w umowie usług np.: 

a. Usługi teleinformatycznej takie jak, hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów 

informatycznych 

b. Recepcji; 

c. Firma Ochroniarska; 

d. Usługi prawne i doradcze; 

e. Inni Akcjonariusze Spółki; 

f. Notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń; 

g. Podmioty dostarczające i obsługujące system liczenia głosów na walnych 

zgromadzeniach; 

h. Podmioty prowadzące działalność pocztowa lub kurierską; 

5. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych; 

b. Sprostowania (poprawiania);  

c. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. Przenoszenia danych; 
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e. Sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; 

f. Do cofnięcia zgody; 

g. Do otrzymania kopii danych uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy 

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć 

opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 

RODO; 

h. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa 

UDODO z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący 

sposób: 

a. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

b. Przez adres e-mail dostępny na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

c. Telefonicznie: (22) 531-03-02; 
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