Klauzula informacyjna dla członków Rady Nadzorczej

1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych są
wspólnie Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM związane porozumieniem o współadministracji,
dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na
stronach internetowych Współadministratorów, w szczególności na www.essystem.pl oraz
www.wilkasy.essystem.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. [Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób,
których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, ES-SYSTEM S.A., adres: ul. Przemysłowa 2,
30-701 Kraków, adres mailowy: inspektorodo@essystem.pl.
3. [Inspektor] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim
skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorodo@essystem.pl.

Współadministratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na
podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

I.

Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na
Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego:
1. [Szczegółowy cel] Pani/Pana dane osobowe jako członka Rady Nadzorczej będą
przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa związanych z łączącym
Panią/Pana z jednym ze Współadministratorów stosunkiem korporacyjnym, w tym zwłaszcza
obowiązków:
a) wynikających z Kodeksu spółek handlowych (np. na potrzeby sporządzenia protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie
Wspólników uchwały o udzieleniu absolutorium lub uchwały o wyborze);
b) wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego);
c) wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (np. w celu opublikowania raportu bieżącego o powołaniu nowego
członka Rady Nadzorczej);
d) wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego
wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów
powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (np. w celu dokonania notyfikacji
o dokonanej transakcji podlegającej obowiązkowi zgłoszenia);
e) dokonania rozliczeń finansowych (m.in. wypłata wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji);
f)

dokonania rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje podatkowe PIT);

g) związanych z księgowaniem i sprawozdawczością;
h) realizacji
obowiązków
wobec
organów/urzędów
państwowych/samorządowych
(np. kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie
odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania
danych osobowych);
2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych w celu wykonywania nałożonych
na Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe
i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, Urząd Skarbowy, Komisja
Nadzoru Finansowego), notariusze, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia, podmioty
powiązane kapitałowo lub osobowo ze Współadministratorami oraz następcy prawni
Współadministratorów, a także podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli
przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego).
3. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych
obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń.
4. [Prawa] W stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających
Pani/Pana z przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych
oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa.
7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.
1 lit. c) RODO.

II.

Pani/Pana dane są
Współadministratorów:

wykorzystywane

w

prawnie

uzasadnionych

celach

1. [Szczególny cel] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w prawnie
uzasadnionych celach realizowanych przez Współadministratorów, tj.:
a) w celu realizacji obowiązków nałożonych na jednego ze Współadministratorów - ES-SYSTEM
S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z posiadanym statusem spółki publicznej
a wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (np. w postaci obowiązku
publikacji sylwetek Członków Rady Nadzorczej na stronie internetowej, rejestrowania
i upubliczniania posiedzeń Walnego Zgromadzenia);
b) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Współadministratorów, w tym realizacji
procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności
Współadministratorów;

c) dla realizacji polityki korporacyjnej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM oraz przygotowywania
raportów i opracowania analiz;
d) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Współadministratorów na szkodę;
e) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez
Współadministratorów działalności gospodarczej;
2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów
i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy
powierzyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, podmioty powiązane kapitałowo lub
osobowo ze Współadministratorami oraz następcy prawni Współadministratorów, a także
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
3. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia
prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.
4. [Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. [Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji]
Dane
osobowe
przetwarzane
w uzasadnionych celach Współadministratora nie będą poddane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Podanie danych jest dobrowolne.
7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.
1 lit f) RODO.

