
DANE KONTAKTOWE (proszę uzupełnić) 

Imię i nazwisko: .........................................................................................................  

Adres do doręczeń: ....................................................................................................  

Telefon: ......................................................................................................................  

Email: ......................................................................................................................... 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY 
SPÓŁKI AKCYJNEJ ELEKTRIM (PAE) 

1. Administratorem danych osobowych jest: Jakub Ciborowski, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Starowiślna 83/5, 31-

052 Kraków, NIP: 657-271-2271. 

2. Członek PAE może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem wskazanym powyżej lub 

pisząc na adres mailowy: jc@kancelaria-ciborowski.pl 

3. Dane osobowe członków PAE przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do: 

1) świadczenia pomocy prawnej na rzecz członków PAE w zakresie wynikającym m. in. z Regulaminu Porozumienia 

oraz podpisanego przez członków PAE dokumentu Porozumienia, 

2) realizacji celów Porozumienia, w tym w szczególności działań odnoszących się do spółki Elektrim S.A. mającej na 

celu ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych i spółki Elektrim S.A., 

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, 

4) realizacji innych obowiązków informacyjnych lub sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa, 

5) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności:  dochodzenie, ustalenie I obronę 

przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, 

ustalanie konfliktów interesów etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach 

archiwalnych i statystycznych. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane każdorazowemu Przedstawicielowi Porozumienia Akcjonariuszy Spółki 

Akcyjnej Elektrim w celu realizacji celów Porozumienia. Odbiorcami danych mogą być również podmioty z 

następujących kategorii: współpracujący z Kancelarią: adwokaci i radcowie prawni, podmioty upoważnione na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy I organy państwowe), spółka pod firmą Elektrim 

S.A. (w zakresie związanym z wykonywaniem uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy) oraz podmioty świadczące 

usługi pocztowe oraz kurierskie. 

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do świadczenia pomocy prawnej, a po jej zakończeniu 

przechowywane są dla celów ewentualnych reklamacji lub ustawowych obowiązków informacyjno- 

sprawozdawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat. 

6. Członek PAE  ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z przepisów RODO tj. Prawa dostępu do 

danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Członek PAE  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem świadczenia pomocy prawnej. Przechowywanie 

danych dla celów informacyjno-sprawozdawczych wynika z wymogów przepisów prawa. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości świadczenia pomocy prawnej na rzecz członka PAE.. 

10. Dane osobowe członków PAE nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. 

11. Dane osobowe członków PAE są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami 

RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

__________________ 

Data i czytelny podpis 


