
   

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

danych 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Cele przetwarzania dane osobowe są przetwarzane w celu/celach wykonania obowiązków 

względem akcjonariusza wynikających z nabycia i posiadania akcji 

Administratora oraz w związku z wykonywaniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa  

Odbiorcy danych dane mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy 

przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na 

naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, 

finansowe, księgowe i informatyczne. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych 

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

osobowych, 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KGHM. 

 

 

1. Administrator danych osobowych. 

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą  

w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 

  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 przez e-mail: iod@kghm.com 

 

 

2. Inspektor ochrony danych. 

 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować  

w następujący sposób: 

 

 listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin  



   

 

 przez e-mail: iod@kghm.com. 

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 

przetwarzania. 

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 

wykonać obowiązki względem akcjonariusza wynikające z: 

a. nabycia i posiadania akcji Administratora, 

b. Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1577)),  

c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych(tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512)),  

d. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 15 września 2017 

r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768),  

e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE. 

 

4. Informacje dotyczące profilowania. 

 

Nie profilujemy twoich danych 

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany 

 

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 

 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres posiadania statusu akcjonariusza oraz 

przechowywane będą w celach archiwalnych do czasu zakończenia działania 

Administratora. 

 

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: 

 pracownicy Administratora,  



   

 

 organy administracyjne i sądy Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie obowiązków 

rejestracyjnych lub informacyjnych Administratora, 

 podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych –  

w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 

 

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

Twoje dane mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie 

przepisu art. 407 par. 1 (1) kodeksu spółek handlowych, który przewiduje, że nasz 

akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy do miejsca jego 

zamieszkania lub siedziby również poza EOG.  

W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych  

w w/w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby akcjonariusza określonej w art. 45 ust. 

3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO przekazanie 

danych osobowych do państwa trzeciego nastąpi zgodnie z podstawą wskazaną w art. 49 

ust. 1 lit e RODO tj. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony 

roszczeń. 

 

9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony KGHM w sprawie decyzji,  

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem 

ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 ) 

 

 

Prawo wyrażenia sprzeciwu. 

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

ze względu na Twoją szczególną sytuację.  

 

Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też zgłosić 

w każdej chwili poprzez adres e-mail wskazany w pkt 1.  

 



   

 

 

Prawo wniesienia skargi do organu 

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

10. Obowiązek podania danych. 

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych 

umowa nie będzie zawarta; obowiązek gromadzenia danych osobowych wynika  

z przepisu  

a. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych(tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512),  

b. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 15 września 2017 r. 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1768),  

c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE  

i 2004/72/WE. 

 

 


