Klauzula informacyjna
dla akcjonariuszy Asseco South Eastern Europe S.A.
będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy
będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych
będących reprezentantami akcjonariuszy.
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych jest Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w
Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów (dalej: administrator). Inspektorem
ochrony danych w Asseco South Eastern Europe S.A. jest Pan Mikołaj Otmianowski, adres
e-mail: asee.dpo@asseco-see.com, tel. 535 668 249.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy
administratora:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Walnego
Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A., realizacji obowiązku udostępnienia
akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie, prawidłowej Państwa identyfikacji w
zakresie dopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu, dopuszczeniu do głosowania,
obsługi i weryfikacji pełnomocnictw, o których mowa w § 4 Regulaminu walnego
zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A., a także w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków
prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z Kodeksem Spółek Handlowych w zakresie
przeprowadzenia i zapewnienia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Asseco
South Eastern Europe S.A.
Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Przetwarzamy następujące kategorie
Pani/Pana danych osobowych (jeżeli ma to zastosowanie w Pani/Pana przypadku): imię i
nazwisko, funkcja/stanowisko służbowe, adres, numer i seria dowodu osobistego, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu lub też inne dane związane z wykonywaniem praw z
posiadanych akcji, dane wskazane w dokumencie pełnomocnictwa (np. PESEL).
Okres, przez który dane będą przetwarzane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu
przetwarzania, jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości
rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku
z przedmiotem wyrażonej zgody.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa,
b. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania
ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: dostawcom zewnętrznych systemów
wspierającym działalność administratora, w szczególności wsparcia technicznego przy
organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na podstawie zawartych umów.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i
nie będą przekazywane do przetwarzania do państw spoza obszaru EOG.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do sprostowania
Pani/Pana danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z
powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia
zajmującego się ochroną danych osobowych.
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Profilowanie
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane
nie są profilowane

