
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:  

I. Administratorem danych osobowych jest Inwestorzy.tv S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Aleja Unii 

Lubelskiej 2, 94-020 Łódź (dalej „Spółka”)  

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych należy się kontaktować ze Spółką pod emailem: 

kontakt@inwestorzy.tv, lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

III. Pana/Pani dane przetwarzamy w związku z obsługą procedury dematerializacji akcji Spółki, 

otrzymaliśmy te dane bezpośrednio od Pana/Pani.  

IV. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu i na podstawie:  

1. W celu realizacji procedury dematerializacji akcji Spółki, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w tym na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO);  

3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

V. Będziemy przetwarzać następujące Pana/Pani dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres 

email (jeśli został podany), numer PESEL, numer telefonu, seria i numer dowodu osobistego.  

VI. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pana/Pani danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej.  

VII. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowej 

realizacji procedury dematerializacji akcji Spółki oraz przez okres wymagany przepisami prawa. W 

każdym przypadku okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 

jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę.  

VIII. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: instytucjom 

określonym przez przepisy prawa oraz naszym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. 

firmom księgowym, prawniczym, informatycznym oraz spółce Dom Maklerski Navigator S.A. która 

obsługuje proces dematerializacji.  

IX. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

X. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

XI. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane nie są 

profilowane. 


