FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH AKCJONARIUSZA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „NITRO-CHEM” S.A. W BYDGOSZCZY
Imię i Nazwisko:
Data urodzenia:
Nr PESEL:
Adres:
Nr konta bankowego:
Telefon:
Liczba i seria akcji:

O nr od ……………………………..………..do…………………………………………….

Oświadczam, że podane wyżej dane osobowe są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia
i zobowiązuję się do ich aktualizacji w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
Ewentualne skutki braku aktualizacji danych będą obciążały akcjonariusza i Spółka Nitro-Chem nie będzie
w przyszłości ponosiła odpowiedzialności za skutki zaniedbań akcjonariusza w zakresie aktualizacji danych
osobowych i numeru rachunku bankowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla
potrzeb realizacji moich uprawnień do pobierania dywidendy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Akcjonariuszy Z.Ch. „NITRO-CHEM” S.A.

_______________________________
Data i podpis Akcjonariusza

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i Pełnomocników Akcjonariuszy
Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ulicy Theodora Wulffa 18,
zarejestrowana pod numerem KRS 0000006791, NIP 5540310422 informuje, iż jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1), zwanego dalej RODO,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych.
Może się Pani/Pan skontaktować z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych listownie pod adresem: ul.
Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz; przez e-mail: ochronadanych@nitrochem.com.pl; telefonicznie pod nr: 52/374 71 51.
Przetwarzanie danych osobowych Akcjonariusza jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z przepisami art. 341 § 1 i art. 407 § 1 KSH) w stosunku do
swoich akcjonariuszy, wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym. Ponadto dane mogą być przetwarzane w celu obsługi, realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
polegających na dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit f RODO).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane lub przetwarzane przez innych
odbiorców:
✓ podmioty związane z obsługą systemów informatycznych i strony www wspierających pracę „NITRO-CHEM” S.A.;
✓ podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
✓ każdy akcjonariusz - może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi za zwrotem kosztów wydania
odpisu;
✓ notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń;
✓ podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe; w szczególności podmiotom
świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia;
✓ podmioty które wspomagają „NITRO-CHEM” S.A. w obsłudze akcjonariatu; „NITRO-CHEM” S.A. zawarła umowę
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem –
Biurem Maklerskim w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa;
PKO BP BM jest podmiotem, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych;
✓ Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w związku z serwisowaniem systemów
informatycznych, przy zastosowaniu jednego z zabezpieczeń określonych w art. 45 lub 46 RODO.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem Akcjonariusza Pani/Pana dane pozyskane przez „NITRO-CHEM” S.A. pochodzą
z otrzymanego od akcjonariusza pełnomocnictwa i przedłożonego dowodu tożsamości.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza „NITRO-CHEM” S.A. w zakresie w jakim to
niezbędne do realizacji celów, praw i obowiązków akcjonariuszy. Dane będą przetwarzane przez okres bycia akcjonariuszem
Spółki, a także przez okres do 10 lat ze względu na ewentualne roszczenia lub ze względu na przepisy o rachunkowości.
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych,
usunięcia ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wobec przetwarzania Pana/Pani
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinien wtedy wskazać nam Pani/Pan szczególną sytuację, która
Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Jeśli Pani/Pan zamierza skorzystać
z powyższym praw, prosimy o kontakt listowny, bądź elektroniczny.
Stwierdzając, iż dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z potrzebą wypełnienia przez „NITRO-CHEM” S.A. obowiązków
prawnych na nim ciążących min. obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z tym podanie
Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa i jest wymagane do realizacji praw
Akcjonariusza, przy czym podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do
umożliwienia kontaktu pomiędzy „NITRO-CHEM” S.A., a Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem.
Dane osobowe zwykłe (art. 6 RODO) obejmują: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz liczbę akcji i numer
identyfikacyjny Akcjonariuszy i ich Pełnomocników (imię, nazwisko akcjonariusza i/lub Pełnomocnika Akcjonariusza, imiona
rodziców, adres, PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rachunek bankowy). Podanie przez Panią/Pana
danych jest niezbędne dla realizacji powyżej określonych celów.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Zbiór danych prowadzony jest
w formie papierowej i elektronicznej.

Niniejsza informacja została zaktualizowana dnia 21.08.2020 r. i może podlegać dalszym zmianom.

