Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez MPIK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000587756)
dla Akcjonariuszy oraz współuprawnionych z akcji
a także ich pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów

Dokument kierujemy do osób fizycznych będących:
1) Akcjonariuszami Spółki oraz osób współuprawnionych z akcji,
2) a także ich pełnomocników, przedstawicieli ustawowych lub reprezentantów
dla uproszczenia zwanych dalej „Akcjonariuszem”.
MPIK S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 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”)
informuje, że w związku z procesem dematerializacji akcji prowadzonym przez Spółkę na podstawie:
➢ Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.),
Dla zwiększenia przejrzystości tego dokumentu pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni.

Administrator danych osobowych
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest:

MPIK S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587756, posiadająca numer NIP: 5272751220
oraz numer REGON: 363056031, kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000 zł i został wpłacony w całości
(dalej jako „Administrator” lub „MPIK” lub „Spółka”).
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym także
realizacji Twoich praw możesz się z nami skontaktować:
➢ elektronicznie - wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mpik.com.pl
➢ pisemnie - dostarczając nam pismo na adres: MPIK S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
(prosimy o dopisek: „Dane osobowe”)
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Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
Informujemy, że celu przeprowadzenia dematerializacji akcji w Spółce i wypełnienia ciążących na nas
obowiązków prawnych (wynikających ze wskazanej wyżej ustawy) przekazujemy Twoje dane osobowe
do uprawnionego podmiotu, który na podstawie właściwych przepisów prawa będzie prowadził rejestr
akcjonariuszy Spółki.
Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy (wybranym przez Spółkę) jest:
Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
tel. +48 22 630 83 33
www.navigatorcapital.pl
który jest odrębnym (niezależnym od Spółki) Administratorem Twoich danych osobowych.
Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy
znajdziesz na stronie internetowej tego podmiotu pod adresem:
➢ https://www.navigatorcapital.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-dlaakcjonariuszy-spolek/
Jeśli masz dodatkowe pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez DM
Navigator w ramach procesu dematerializacji akcji Spółki, możesz uzyskać je kontaktując się
bezpośrednio z tym podmiotem lub z nami – chętnie udzielimy Ci potrzebnych informacji.

W zakresie w jakim Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka, ponadto informujemy, że :
2) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia ciążącego na Administratorze danych
(Spółce) obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Obowiązek Spółki wynika przepisów o obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki - zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) oraz innych przepisów prawa, które
znajdują zastosowanie do Spółki (w szczególności Kodek Spółek Handlowych)
3) Kategorie przetwarzanych danych dotyczą wyłącznie danych zwykłych, tj. imiona i nazwisko, numer
PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku
bankowego, adres e-mail, numer telefonu.
4) Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy
Administratora, obsługujący proces dematerializacji akcji, Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz jego pracownicy i współpracownicy, doradcy prawni obsługujący wyżej
wymieniony proces, urzędy skarbowe, sądy, notariusze oraz inne instytucje i osoby upoważnione do
odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
W tym miejscu warto wskazać, że rejestr akcjonariuszy jest jawny nie tylko dla Spółki, ale również
dla każdego akcjonariusza (nawet jeśli posiada on tylko jedną akcję Spółki). Po wdrożeniu
dematerializacji akcji, każdy akcjonariusz będzie mógł wystąpić do podmiotu prowadzącego rejestr
o listę akcjonariuszy wraz z ich niektórymi danymi osobowymi.
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5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny
do przeprowadzenia przez Administratora procesu dematerializacji akcji i prowadzenia rejestru
akcjonariuszy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji
ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora;
7) W stosunku do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania
ich kopii,
b) prawo żądania do ich sprostowania (poprawiania),
c) prawo żądania do ograniczenia ich przetwarzania,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) prawo żądania do usunięcia danych - w stosunku do danych, których przetwarzanie nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
f) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, których podanie jest zawsze
dobrowolne (np. numer telefonu, adres email) w dowolnym momencie masz prawo do jej
wycofania.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na przeprowadzenie procesu dematerializacji.
Cofnięcie zgody nie wpływa także na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej wycofaniem.
8) Ponadto jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO,
w każdej masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procesu
dematerializacji akcji; Skutkiem niepodania przez Ciebie danych będzie brak możliwości
przeprowadzenia dematerializacji akcji i ich ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla
Spółki. W tym miejscu warto wskazać, że w dniu 1 marca 2021 roku wszystkie akcje Spółki (mające
formę papierową) utracą ważność (z mocy prawa) i po tym dniu nie będą już dokumentem
potwierdzającym status akcjonariusza - od tego dnia status Akcjonariusza Spółki będą posiadać tylko
osoby/podmioty ujawnione we właściwym rejestrze akcjonariuszy.
10) Nie podejmujemy względem Ciebie zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO), które mogłyby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub
w podobny sposób na Ciebie wpływały.

Informacje zawarte w dokumencie realizują nasz prawny obowiązek (wynikający z art.12-14 RODO)
- tj. obowiązki informacyjne Administratora danych względem osób, których dane są przez nas przetwarzane.
Nie wymaga to żadnego Twojego działania.
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