KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO REJESTR AKCJONARIUSZY
1. Administratorem danych osobowych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul.
Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025. Kontakt
z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora
bądź mailowo na adres: sekretariat.poludnie@orlen.pl.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Administratora oraz dane
osobowe osoby wypełniającej kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza w następujących celach:
 zgłoszenia ORLEN Południe S.A do rejestru akcjonariuszy oraz wykonania umowy
o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 wypełnienia obowiązków prawnych związanych z wpisem do rejestru akcjonariuszy
Art. 3283 Kodeksu spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa – na
podstawie aktualnych regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie
Administratora, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
informatyczne, wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszego celu, podmioty świadczące usługi
księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo
przenoszenia danych.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych
osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
9. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.

