
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

dla akcjonariuszy GLOBAL COSMED S.A. będących osobami fizycznymi  

oraz pełnomocników akcjonariuszy 

 

1. GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Wielkopolska 3, (dalej: Global Cosmed lub 

Spółka) informuje, że jest administratorem danych osobowych akcjonariuszy Global Cosmed 

będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi 

(zwanych dalej Akcjonariuszami).  

 

2. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi Akcjonariuszy służy 

następujący adres email: rodo@globalcosmed.eu  

 

3.  Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, 

pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu 

akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania 

Akcjonariusza.  

 

4. Global Cosmed będzie przetwarzał następujące dane osobowe Akcjonariuszy: 

  

 - imię i nazwisko; 

 - adres miejsca zamieszkania; 

 - numer PESEL; 

 - seria i numer dowodu osobistego; 

 - adres poczty elektronicznej; 

 - numer telefonu; 

 

5. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu: 

 

a) zapewnienia Akcjonariuszom udziału w Walnych Zgromadzeniach, w tym przeprowadzenia 

weryfikacji potwierdzającej ich uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu, kontaktu z 

Akcjonariuszem w sprawach związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu, 
b) przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń Global Cosmed, w tym w celu realizacji obowiązku 

udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie,  
c) wykonywania zadań określonych w przepisach prawa, np. przekazania protokołu z Walnego 

Zgromadzenia z listą obecności do Sądu Rejestrowego lub biegłego rewidenta, 

d) wykazania zgodności działań Global Cosmed z prawem, 

e) umożliwienia Spółce identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej 

komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w 

sprawy Spółki.  
 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy w celu wskazanym powyżej jest:  

 

a) wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z art. 407 par 1(1) 

kodeksu spółek handlowych, art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w 

zakresie listy akcjonariuszy); 

b)  prawnie uzasadniony interes Global Cosmed (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zgodnie z art. 68n ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. 

zm.); 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdcnzxgy4s4ytbonuwg
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c) prawnie uzasadniony interes Global Cosmed (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu wykazania 

zgodności z prawem działań Global Cosmed oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie 

zaistnienia wzajemnych roszczeń.  

 

6.  Dane Akcjonariuszy mogą być ujawniane przez Global Cosmed podmiotom z nim 

współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji 

obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, 

usługi prawne oraz akcjonariuszom, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania 

odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną. Dane Akcjonariuszy mogą być także 

udostępniane na uzasadnione żądanie organów administracji państwowej; 

 

7. Dane Akcjonariuszy będą przechowywane: 

 

a)  dane pozyskane w związku z organizacją Walnych Zgromadzeń - przez okres 1 (jednego) roku 

od daty Walnego Zgromadzenia Global Cosmed, na które zostały przygotowane, a w przypadku 

zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 

sądowego w tym zakresie.  

b) dane pozyskane na podstawie art. 68j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 

lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) przez okres posiadania przez Akcjonariusza 

akcji spółki i 12 miesięcy od dnia powzięcia informacji o tym, że dana osoba przestała być 

akcjonariuszem spółki 

 

8. Akcjonariuszowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

 

- prawo dostępu do treści swoich danych,  

- prawo do sprostowania,  

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

- prawo do przenoszenia danych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

9. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
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