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Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

danych 

KGHM Polska Miedź S.A. 

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

wynikających z „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz 

w celu dokumentacji przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Źródło danych nagrywanie wizji i fonii w trakcie przebiegu obrad Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo dostępu do danych, 

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o 

przetwarzaniu danych 

 

 

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: 
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a. wykonywać obowiązki wynikające z przepisów „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

na GPW 2016”  wydawanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b. dokumentować i archiwizować przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

c. zapewnić bezpieczeństwo prawne akcjonariuszy.

4. Źródło danych i zakres danych zbieranych z tych źródeł

Uzyskaliśmy Twoje dane w postaci wizerunku poprzez zapis wizji i fonii dokonywany w 

trakcie obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 

5. Informacje dotyczące profilowania

Nie profilujemy twoich danych 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany 

7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia działalności przez 

Administratora. 

8. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: 

 osoby odwiedzające stronę internetową Administratora, na której będą

zamieszczone nagrania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

 pracownicy Administratora,

 podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych – w

tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

10. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
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Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

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, 

 

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

ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

 

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.  

 

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. 

  


