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SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki 

oraz osób reprezentujących akcjonariuszy Spółki jest AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-

492 Poznań (dalej również jako Spółka).  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl 

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki oraz osób reprezentujących akcjonariuszy Spółki będą 

przetwarzane w celu zapewnienie relacji z akcjonariuszami, w tym umożliwienie zdalnego 

udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie mających zastosowanie wymagań 

prawnych nakładanych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ze względu na prawnie 

uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie możliwości zdalnego udziału w 

Walnym Zgromadzeniu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres wynikający z właściwych przepisów prawa oraz tak długo jak to niezbędne do 

zapewnienia prawidłowości działania organów Spółki. 

Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom takim jak dostawcy 

systemów i usług IT oraz kancelarie prawne świadczące obsługę prawną Spółki, w tym 

kancelarie notarialne. Dane te zostaną również przekazane do Sądu Rejestrowego w związku 

z wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jak również mogą 

zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.  

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi przysługuje Państwu 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod 

adresem www.uodo.gov.pl 

Podanie przez Akcjonariusza i osoby reprezentujące akcjonariusza ich danych osobowych jest 

obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych. 

Osoby te są zobowiązane do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 


