
 

 

 
 

 
Klauzula Informacyjna: 

 
Niniejsza informacja została opracowana w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („RODO”).  Informacja skierowana jest do osób fizycznych, których dane 
osobowe będą przetwarzane w związku z przygotowaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
VRG SA z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 17 marca 2021 roku („Zgromadzenie”).  
 
1. Administratorem danych osobowych jest spółka: VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 

10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 
0000047082, NIP 6750000361, REGON 350001329, („Administrator”). Kontakt z Administratorem może 
odbywać się na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych działającego u Administratora: inspektorodo@vrg.pl.  
 

2. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, PESEL, dane dot. dokumentu 
tożsamości oraz inne dane osobowe, jeżeli zostaną udostępnione Administratorowi przez uprawnionych do 
uczestnictwa w Zgromadzeniu lub ich przedstawicieli. Dane pochodzić będą z Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych SA oraz od uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu lub ich przedstawicieli.  

 
3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia listy osób uprawnionych do 

uczestnictwa w Zgromadzeniu, udostępniania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu 
akcjonariuszom lub ich przedstawicielom oraz sprawdzenia uprawnienia do uczestniczenia lub do 
reprezentowania uprawnionego na Zgromadzeniu, a także wykonania obowiązków informacyjnych 
wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  

 
4. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie trzech lat od 

odbycia Zgromadzenia. Dane osobowe znajdujące się na podpisanej na Zgromadzeniu liście obecności lub w 
treści notarialnego protokołu Zgromadzenia lub pełnomocnictwach mogą być  przechowywane przez czas 
istnienia Spółki. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub 
dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.  

 
5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

ich sprostowania lub uzupełnienia, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Ponadto przysługuje 
Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz  ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
w przypadkach przewidzianych RODO. 

 
6. Państwa dane mogą być udostępniane akcjonariuszom Administratora lub ich przedstawicielom, notariuszowi, 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz podawane do wiadomości publicznej w przypadkach wymaganych 
przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także udostępniane w ramach wniosków 
składanych do KRS, jeżeli będzie konieczne. 



 

 

 
 

  
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 
8. Podanie danych jest niezbędne dla celów związanych z przygotowaniem i odbyciem Zgromadzenia.  
 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Kraków, dnia 17 lutego 2021 roku. 
 
 

Zarząd VRG SA 
 


