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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I 
PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY 

 

Na podstawie 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:  

 

1. Administrator danych  
 

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000304735, NIP 1080004850, REGON 141334039, której kapitał zakładowy wynosi 2 851 630 418,91 zł (w pełni 

wpłacony), infolinia: 197 97 lub 32 604 30 01 (z zagranicy), zwana dalej „Bankiem”.  

 

2. Inspektor Ochrony Danych  
 

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@gnb.pl. Informacje dotyczące Inspektora 

Ochrony Danych oraz formularz kontaktowy są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.  

 

3. Kategorie danych osobowych  
 

Bank na potrzeby zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przetwarza 

następujące kategorie danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników: dane identyfikacyjne, dane adresowe, 

dane kontaktowe oraz wizerunek. Bank przetwarza także dane audiowizualne, np. nagrania związane z 

zabezpieczeniem mienia lub majątku. 

 

Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika, 

giełdę, KDPW lub inny uprawniony organ lub podmiot, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, 

a przetwarzanie jest dokonywane w celach opisanych w tej informacji. 

 

4. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna  
 

Dane osobowe akcjonariuszy lub ich pełnomocników mogą być przetwarzane w następujących celach:  

 

1) zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umożliwienia wykonywania na 

nim prawa głosu przez uprawnione osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,  

2) zarejestrowania oraz transmisji obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

w ramach promowania przejrzystości działania Banku oraz równego dostępu do decyzji i dyskusji na Walnym 

Zgromadzeniu oraz w celu wypełnienia zasad „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”. 

3) rozpatrywania wniosku lub dokonywania innych czynności związanych z wykonywaniem przez Akcjonariuszy 

praw z akcji emitowanych przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,  

4) wykonywania praw wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia, takich jak: 

 

a. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przede wszystkim związanego z organizacją Walnych 

Zgromadzeń. Dotyczy to również monitoringu wizyjnego – z zachowaniem prywatności i godności osób 

fizycznych, 
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b. dochodzenia ewentualnych praw, w tym roszczeń przez Bank lub obrony swych praw lub podmiotu, 

który Bank reprezentuje.   

 
5. Udostępnienie danych osobowych  
 

Dane osobowe akcjonariuszy lub ich pełnomocników mogą być udostępniane przez Bank:  

 

1) innym akcjonariuszom w przypadku, gdy dotyczą akcjonariuszy Banku na podstawie art. 407 § 1 i § 11 Kodeksu 

spółek handlowych,  

2) Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  

3) podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Banku, realizującemu obsługę Walnego 

Zgromadzenia, w tym m.in obsługę głosowań, czy rejestrację przebiegu obrad.  

 

Dane osobowe akcjonariuszy lub ich pełnomocników w postaci ich wizerunku zarejestrowane podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia będą udostępniane w ramach realizacji transmisji w czasie rzeczywistym oraz publikacji nagrania na 

stronie internetowej Banku.  

 

6. Okres przechowywania danych osobowych  
 

Podstawowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat od dnia ich otrzymania lub utrwalenia przez Bank, z tym, że okres ten 

kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres.  

 

Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony 

od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego 

z nich – bez względu na sposób jego zakończenia. 

 

7. Przysługujące prawa  
 

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych, akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom przysługuje:  

1) prawo dostępu do danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych,  

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

5) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

  

8. Źródło pochodzenia danych  
 

Dane osobowe mogą pochodzić:  

1) z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przypadku, gdy dotyczą akcjonariusza Banku,  

2) od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika akcjonariusza.  

9. Wymóg podania danych  
 

Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4, dla 

sporządzenia oraz przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób 

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu.  

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  
 

Dane osobowe akcjonariusza lub pełnomocnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 


