Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy lub
osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariuszy składających oferty
sprzedaży akcji spółki Geotrans S.A. w odpowiedzi na ogłoszoną ofertę nabycia
akcji własnych
Zgodnie z art. 13 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
I.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Geotrans S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 20A lok. 303), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 00004532257, REGON: 020742097, NIP: 8992640728, kapitał
zakładowy: 500.000,00 zł, opłacony w całości („Spółka”).

II.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod
adresem email: biuro@geotrans.com.pl lub pisemnie na adres ul. Zwycięska 20A
lok.303, 53-033 Wrocław.
III. Cele i podstawy przetwarzania.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
1) wykonania umowy, której jesteś Stroną tj. realizacji i rozliczenia transakcji
nabycia akcji własnych przez Spółkę, w wykonaniu złożonej przez Ciebie
oferty sprzedaży akcji własnych Spółki („Akcje”) („Oferta sprzedaży”) w
odpowiedzi na ofertę zakupu akcji własnych przez Spółkę („Oferta”) ;
2) prawidłowej realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku
ze skupem Akcji, w szczególności takich jak obowiązki informacyjne
określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w Regulaminie Alternatywnego
Systemu Obrotu;
3) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Spółkę, tj. związanych z prowadzeniem postępowań
spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych
postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń Spółki albo obrony przez
Spółkę przed roszczeniami.
IV. Udostępnianie danych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach, o których mowa w pkt III
powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w
przeprowadzeniu Oferty, realizacji i rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez
Spółkę, w szczególności firmy inwestycyjne. Ponadto, odbiorcami Twoich danych
mogą być podmioty, którym Spółka zobowiązana jest udostępnić dane osobowe na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Spółki w zwiazku
z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
V. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza EOG lub organizacji
międzynarodowej
Spółka nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich
przechowywania do realizacji celów określonych w pkt III powyżej, a po tym czasie
przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa, w
szczególności do upływu właściwych okresów przedawnienia roszczeń.
VII.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci :
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo usunięcia,
przetwarzania;
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d) prawo przenoszenia danych;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.
Podstawa żądania danych
Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych
w pkt III powyżej. Bez podania danych nie możemy realizować tych celów.
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Spółka nie dokonuje czynności profilowania Twoich danych osobowych i nie będzie
podejmowała zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Twoje dane osobowe.

