Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby Walnego Zgromadzenia
1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników, uprawnionych
do udziału w Walnym Zgromadzeniu (zwanych dalej „Uczestnikami”) jest Orange Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa (zwana dalej
„Administratorem”).
2. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej
wza@orange.com bądź listownie na adres: Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02326 Warszawa.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod
adresem poczty elektronicznej inspektorochronydanych@orange.com we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a)

b)

c)

zapewnienia Uczestnikom udziału w Walnym Zgromadzeniu, w tym przeprowadzenia
weryfikacji potwierdzającej ich uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
kontaktu z Uczestnikiem w sprawach związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu
(podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu
Administratora lub Uczestników - art. 6 ust. 1 f) 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 (zwanego dalej „RODO”), do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia,
wykonywania zadań określonych w przepisach prawa, np. przekazania protokołu z
Walnego Zgromadzenia z listą obecności do Sądu Rejestrowego lub biegłego rewidenta
(podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych – art. 6
ust. 1 c) RODO lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.
1 f) RODO), przez czas wykonania obowiązków lub przez czas, w którym przepisy
nakazują przechowywać dane,
wykazania zgodności działań Administratora z prawem (podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 f) RODO) – przez
czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, np. otrzymać karę finansową od
organów administracji.

5. W związku ze zgłoszeniem udziału w Walnym Zgromadzeniu Administrator przetwarza
następujące dane osobowe:
a)

Uczestników będących akcjonariuszami:
-

b)

Uczestników będących pełnomocnikami akcjonariuszy:
-

c)

imię i nazwisko,
adres miejsca zamieszkania,
imię i nazwisko,
dane znajdujące się w dokumencie pełnomocnictwa (w zależności od
pełnomocnictwa mogą to być numer PESEL, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania),

jeśli Uczestnik zgłosi chęć udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, poza danymi wyżej wymienionymi, Administrator dodatkowo
przetwarza:
numer PESEL,
serię i numer dokumentu tożsamości,
dane umieszczone w przesłanym skanie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego;

przy czym skan przesłanego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest niszczony
niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, a do listy obecności dołączane
jest jedynie oświadczenie sporządzone przez osobę wyznaczoną przez Administratora,
potwierdzające weryfikację dokumentu.
6. Dane akcjonariuszy, w zakresie wskazanym w pkt 5 a) powyżej, Administrator otrzymuje od
Komisji Nadzoru Finansowego. Dane pełnomocników, wskazane w pkt 5 b), oraz
Uczestników, w zakresie wskazanym w pkt 5 c), Administrator otrzymuje bezpośrednio od
podmiotów danych.
7. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia
jakiejkolwiek umowy, jednakże jest wymagane, aby Uczestnik wziął udział w Walnym
Zgromadzeniu .
8. Dane Uczestników mogą być przekazywane:
a)

b)

podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, wykonującym
Administratora:
- obsługującym systemy
teleinformatyczne
lub
udostępniającym
teleinformatyczne
- świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe
prawną,
odrębnym administratorom:
- organom i instytucjom (np. sądom) uprawnionym do ich uzyskania
obowiązujących przepisów prawa.

czynności
narzędzia
lub pomoc
na mocy

9. Uczestnik ma prawo złożyć wniosek (dotyczący przetwarzania danych osobowych) o:
a)
b)
c)
d)
e)

sprostowanie (poprawienie) danych osobowych,
usuniecie danych przewarzanych bezpodstawnie,
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –
stosownie do złożonego wniosku),
dostęp do danych (tj. o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub
o kopię danych),
przeniesienie danych do innego administratora lub do Uczestnika.

Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać,
wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Uczestnik będzie mógł skorzystać,
zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
10. Niezależnie od wymienionych wyżej praw, w szczególnych sytuacjach Uczestnik może
również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora lub Uczestnika. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już
możliwe dalsze przetwarzanie danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że
Administrator wykaże, iż istnieją:
a)
b)

ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Realizacja praw wymienionych w pkt 9 i 10 jest uzależniona od możliwości zidentyfikowania
osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do
tego uprawnioną.
12. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem pod
adresem poczty elektronicznej wza@orange.com.
13. Jeśli Uczestnik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

