
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy przez Spółkę 

 

I. Administrator Danych Osobowych (ADO) 

Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Mosiężnicza 3, 31-547 

Kraków) jest Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy spółki MDA S.A. będących osobami 

fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uczestniczą  w 

procesie dematerializacji akcji.  

 

Z administratorem danych można kontaktować się: 

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków; 

2) pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@mda.malopolska.pl; 

3) pod adresem poczty elektronicznej: iod@mda.malopolska.pl.  

 

II. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych 

Dane osobowe Akcjonariuszy oraz pełnomocników Akcjonariuszy będą przetwarzane przez 

administratora w następujących celach: 

1) wypełnienia obowiązku prawnego polegającego na przyjmowaniu dokumentów papierów 

wartościowych oraz wprowadzaniu danych osobowych do rejestrów Akcjonariuszy w procesie 

dematerializacji akcji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

2) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub 

niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami 

ogólnymi, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO)- do upływu terminów przedawnienia wynikających z ogólnych przepisów prawa. 

 

III. Ochrona danych 

1. Administrator udostępnia dane osobowe Akcjonariuszy lub pełnomocników Akcjonariuszy  

podmiotom uprawnionym do otrzymania od administratora danych osobowych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. do Biura Maklerskiego PKO Banku 

Polskiego prowadzącego rejestr akcjonariuszy w związku z procesem dematerializacji akcji. 

2. Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na 

zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.: usług 

teleinformatycznych, usług księgowych, obsługi poczty tradycyjnej, recepcji, usług prawnych i 

doradczych. 

 

IV. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

1) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. 

Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz 

uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, 

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, 

o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalenia, o prawie do żądania 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących 

osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 

RODO);  

2) do otrzymania kopii danych- uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy 

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w 

rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 
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3) do sprostowania- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

4) do usunięcia danych- żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już 

podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania 

(art. 17 RODO); 

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 

18 RODO), gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, 

żądając ograniczenia ich wykorzystania, 

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu 

osoby, której dane dotyczą; 

6) do przenoszenia danych- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które 

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, 

jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie 

uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym 

wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, 

których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie 

z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, 

administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 

RODO). 

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować 

się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i 

w jakim zakresie chce skorzystać. 

 

V. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można 

kontaktować się w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/kontkat 

3) telefonicznie: (22) 531 03 00. 

 

VI. Inspektor ochrony danych 

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio  z 

inspektorem ochrony danych administratora: 

1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mda.malopolska.pl; 

2) na wyżej wymieniony adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych. 
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