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ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2020 R. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Tekst mający 
znaczenie dla EOG), dalej: „RODO”, informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „MERCOR” S.A. z siedzibą w 

Gdańsku, adres: 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 („Administrator” lub 
„MERCOR”), 

2) Pani/Pana dane osobowe, jako akcjonariusza MERCOR, Administrator pozyska od 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z 
wyrażeniem przez Pana/Panią zamiaru uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu MERCOR i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek 
handlowych. MERCOR pozyska także dane pełnomocników akcjonariuszy, na podstawie 
udzielonych pełnomocnictw. 

3) Dane osobowe (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe akcjonariuszy oraz 
pełnomocników) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO (bowiem 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu: 
a) organizacji Walnego Zgromadzenia, 
b) umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

MERCOR, 
c) prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia MERCOR, 
d) koniecznością przetwarzania celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze, wynikających w szczególności: 
 z Kodeksu spółek handlowych (w tym: dotyczących listy Akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jej ewentualnego 
udostępnienia innym Akcjonariuszom), 

 obowiązkach informacyjnych wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz 
innych regulacji odnoszących się do spółek publicznych, 

e) w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez MERCOR lub obroną przed 
roszczeniami akcjonariuszy zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem 
Walnego Zgromadzenia. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (akcjonariuszy i pełnomocników), mogą być inni 
akcjonariusze, w związku z Ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, dane osobowe 
mogą być również publikowane przez MERCOR w raporcie bieżącym oraz przekazywane 
do Komisji Nadzoru Finansowego, w sytuacji, gdy Akcjonariusz posiada co najmniej 5% 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników 
mogą być także udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym ze Spółką w 
związku z Walnym Zgromadzeniem (w szczególności świadczącym usługi prawne na 
potrzeby Walnego Zgromadzenia). Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników mogą 
być również udostępniane innym podmiotom lub organom, którym Administrator jest 
zobowiązany je udostępnić na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
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6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku 
przechowywania danych dla realizacji celów określonych w niniejszej Klauzuli, zaś po tym 
czasie, przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (to jest do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, za 
wyjątkiem prowadzenia danych do elektronicznego systemu liczenia głosów. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji 
międzynarodowych. 

 
Administrator 
 


