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Informacja RODO  

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem, organizacją i 

przeprowadzeniem Walnych Zgromadzeń Trakcji S.A.  
 

 

Administratorem danych osobowych jest Spółka Trakcja S.A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084266,  NIP: 525-000-24-39, REGON: 010952900. 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się listownie z Administratorem 

na adres:  Aleje Jerozolimskie 100 / II p., 00-807 WARSZAWA, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 

recepcja@grupatrakcja.com lub telefonicznie pod numerem 48 22 350 94 31. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@grupatrakcja.com 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, a także 

zapewnienie archiwizacji jego przebiegu i podjętych ustaleń. Zgromadzenie jest rejestrowane w formie obrazu 

video i upubliczniane przez stronę internetową Trakcja S.A. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes administratora (zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykonaniu 

przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.  

 

Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: Komisji Nadzoru Finansowego, 

kancelarii notarialnej, akcjonariuszom oraz do publicznej wiadomości na podstawie przepisów prawa. 

Ponadto w razie potrzeby, na podstawie umów powierzenia przetwarzania, podmiotom świadczącym usługi 

zliczania głosów podczas Walnego Zgromadzenia  oraz innym podmiotom świadczącym obsługę logistyczną 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

 

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi 

na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00). Złożenie do UODO skargi w postaci 

dokumentu elektronicznego następuje za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, przy użyciu 

dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie biznes.gov.pl. 

 

W związku z organizacją Walnego Zgromadzenia Trakcji S.A. dane osobowe pozyskiwane są od osób, których 

one dotyczą oraz z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz od pełnomocników akcjonariuszy 

zarejestrowanych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
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W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza 

Europejskim Obszar Gospodarczym lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają 

wystarczającej ochrony, Administrator przekazuje dane wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym 

prawem, które obejmują m.in. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą 

Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), lub 

przekazywanie danych do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, 

że  państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. 

 


