KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DELKO S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 roku
W związku z Państwa uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DELKO S.A. w dniu
24 czerwca 2021 roku weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych. Dlatego informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DELKO S.A. z siedzibą w Śremie przy
ul. Gostyńskiej 51, 63-100 Poznań, , zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe administratora są następujące: e-mail: kontakt_rodo@delko.com.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych posiadających
akcje spółki DELKO S.A oraz/lub reprezentujących akcjonariuszy będących osobami prawnymi oraz/lub
ich pełnomocników, jak również mogą być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f 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), zwane w niniejszej
klauzuli „RODO”. DELKO S.A. przetwarza je dla wypełnienia obowiązków emitenta papierów
wartościowych oraz w ramach uzasadnionego interesu własnego Administratora.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub do otrzymania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b. podmioty działające na zlecenie Administratora w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
np. kancelarie prawne,
c. podmioty, którymi Administrator się posługuje w toku prowadzenia działalności i którym powierzył
przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
lub innych tożsamych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu, przez który Administrator
jest zobowiązany wykazać wypełnienie obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa
lub upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia roku, w którym
miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie DELKO S.A.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
obowiązującego prawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek do
uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DELKO S.A., do podpisania
listy obecności oraz do głosowania.

