Informacja o przetwarzaniu przez Asseco Business Solutions S.A. danych osobowych
akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz
osób fizycznych będących reprezentantami akcjonariuszy
– uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu
W związku z uczestnictwem w Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie
uzyskaliśmy dane osobowe akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. będących osobami fizycznymi, pełnomocników
akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych będących reprezentantami akcjonariuszy –
zarejestrowanych/uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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 (dalej RODO) Asseco Business Solutions
S.A. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie, przy ul. Konrada Wallenroda 4C,

20-607 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 28257, kapitał zakładowy 167.090.965,00 zł (opłacony
w całości), posiadająca NIP: 522-26-12-717 (dalej „Asseco BS”).

2. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisemnie na adres wskazany w ust. 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@assecobs.pl.

3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Przetwarzamy
następujące kategorie Twoich danych osobowych (jeżeli ma to zastosowanie w Twoim przypadku): imię i nazwisko,
funkcja/stanowisko służbowe, adres, numer i seria dowodu osobistego, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub też inne
dane związane z wykonywaniem praw z posiadanych akcji (np. imię i nazwisko właściciela, nazwa firmy właściciela, adres), dane
wskazane w dokumencie pełnomocnictwa (np. PESEL).

4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
- umożliwienia Ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa (Kodeksu Spółek
Handlowych), oraz
- przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Kodeksu Spółek
Handlowych), w tym realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie, prawidłowej
identyfikacji akcjonariusza w zakresie dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dopuszczenia do głosowania, obsługi
i weryfikacji pełnomocnictw,
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
- art. 6.1.c RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Asseco BS, wskazanego w ust. 4 (tiret 1 i 2)
- art. 6.1.f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Asseco BS, wskazany w ust. 4 (tiret 3).

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, jak i przez okres niezbędny

w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku
z celem przetwarzania.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych

(np. naszym podwykonawcom świadczącym usługi wsparcia technicznego przy organizacji walnego zgromadzenia
akcjonariuszy) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane notariuszowi,
kancelariom prawnym lub doradczym, firmom windykacyjnym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa (np. audytorom), w tym organom administracji skarbowej.

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mających wpływ na Twoją sytuację
prawną lub wpływających na Twoją sytuację w inny podobny sposób.

10. Masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo otrzymania kopii danych osobowych, a także prawo do

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich przenoszenia w przypadku gdy przetwarzanie
danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub umowy. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony Danych osobowych – w sposób
określony w ust. 2.

11. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, w każdej chwili masz prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

