
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej jako "RODO", 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy jest Zarząd Morskiego Portu 

Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-955) przy ul. Zamkniętej 18, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040398, NIP 583 24 61 866, 

zwana dalej ZMPG S.A. 

2. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z wyznaczonym przez ZMPG S.A. 

Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 

rozporządzenia o ochronie danych, o którym mowa powyżej. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez e-mail: 

iod@portgdansk.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, ul. 

Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych" lub "IODO". 

Informacje o gromadzonych danych 

3. Dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane są  przede wszystkim na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO -  w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego zawartych w kodeksie spółek handlowych, w 

szczególności tj. art. 328[1-3] oraz art. 406 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 505 z późniejszymi zmianami).  

4. Rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328[1] kodeksu spółek handlowych 

prowadzony jest w formie elektronicznej  przez wyspecjalizowany, uprawniony 

podmiot, przetwarzający dane w imieniu i na zlecenie ZMPG S.A. w trybie art. 28 

RODO, dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane są także w programie „Rejestr 

Spadkobierców”, który służy rejestracji spadkobierców akcji ZMPG S.A. celem 

przygotowania umów nabycia akcji przez ZMPG S.A. 

5. Podstawą prawną jest także realizacja uzasadnionego interesu ZMPG S.A. w znaczeniu 

nadanym przez art. 6 ust. 1 lit. f RODO związanego z zapewnieniem sprawnych 

narzędzi służących do identyfikacji akcjonariuszy – w szczególności w ramach procesu 

weryfikacji tożsamości przy organizowaniu Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym 

(kopie lub skany dokumentów są niszczone niezwłocznie niezwłocznie po 

potwierdzeniu tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika, zgodnie z procedurą 

opisaną w odnośnym regulaminie). 

6. Podstawą prawą jest także zgoda, o której mowa w pkt 9 niniejszej klauzuli, w 

rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

7. Co do zasady podanie przez akcjonariusza danych osobowych jest obowiązkowe i 

stanowi warunek realizacji obowiązku wynikającego z art. 328[1] kodeksu spółek 

handlowych w postaci wprowadzenia niezbędnych danych do rejestru akcjonariuszy.  



Zakres przetwarzanych danych 

8. ZMPG S.A przetwarza następujące kategorie danych osobowych akcjonariuszy: 

nazwisko i imię, adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, liczba i numery akcji 

imiennych, liczba głosów, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu 

akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (dane wynikające z treści art. 328 [3] kodeksu 

spółek handlowych) oraz dodatkowo (w celu wykluczenia możliwości błędnej 

identyfikacji) nr PESEL lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu 

wykonywania zobowiązań pieniężnych ZMPG S.A. konieczne jest także przetwarzanie 

nr rachunku bankowego akcjonariusza. 

9. Akcjonariusz może także – dobrowolnie i wedle własnego uznania, poprzez podanie na 

odpowiednim formularzu nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej – wyrazić zgodę 

na wykorzystanie tych kanałów kontaktowych przez spółkę, w szczególności do celów 

związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Należy pamiętać, że podanie tych 

danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę zawsze można odwołać, choć nie ma to 

wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem. 

Odbiorcy danych 

10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz 

ZMPG S.A. tacy jak: operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty świadczące usługi 

prawne, księgowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty 

obsługujące walne zgromadzenia. W każdej sytuacji, w której podmioty takie będą 

przetwarzały dane jako odrębni administratorzy danych osobowych, zostaną Państwo o 

tym odrębnie poinformowani – zaś w innych przypadkach udostępnienie lub 

przekazanie danych będzie mogło odbyć się wyłącznie w trybie art. 28 RODO, czyli 

zawarcia umowy powierzenia nakładającej na podmiot przetwarzający obowiązki w 

zakresie zabezpieczenia danych i zachowania poufności. 

11. Każdy akcjonariusz powinien posiadać świadomość, że jego dane ujawnione w rejestrze 

akcjonariuszy są jawne dla każdego innego akcjonariusza oraz dla spółki – na podstawie 

art. 328[5] kodeksu spółek handlowych.  

12. Informujemy, że Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w rozumieniu art. 28 RODO w zakresie usług związanych z prowadzeniem 

rejestru akcjonariuszy – podmiotem tym jest  Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski Spółką Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w 

Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438. 

13. Podmiot, o którym mowa  jest także uprawniony do wykonywania w imieniu i zlecenie 

ZMPG S.A., wobec akcjonariuszy zobowiązań pieniężnych. 

14. Dane osobowe akcjonariuszy będą przechowywane przez czas istnienia spółki (dane 

historyczne dotyczące właścicieli akcji). 

Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane 

15. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu 



Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 

00). Przy czym w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do uprzedniego kontaktu z 

wyznaczonym przez ZMPG S.A. inspektorem ochrony danych osobowych (na dane 

podane w pkt 2 niniejszej klauzuli), który pomoże w uzyskaniu niezbędnych informacji 

a w razie konieczności przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. 

16. Proszę zwrócić uwagę, że podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, o którym mowa 

w pkt 12 jest uprawniony do kontaktu z akcjonariuszami (w imieniu i na zlecenie ZMPG 

S.A.) – z czego wynika że w przypadku większości bieżących spraw takich jak np. 

aktualizacja danych należy kontaktować się się bezpośrednio z tym podmiotem.  

17. Akcjonariusze, jako osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do: 

-        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

-        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

-        ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

-        wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania określonych danych w określonym celu 

-        usunięcia danych osobowych; 

Nie w każdym przypadku administrator danych będzie zobowiązany do spełnienia 

żądania – lecz w każdym przypadku odmowy akcjonariusz zostanie poinformowany o 

jej uzasadnieniu i możliwości złożenia skargi lub skorzystania z drogi sądowej. 

18. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej 

składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do 

potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji udziela się na piśmie 

lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, 

której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi 

sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. 

 

Administrator informuje, że wszelkie aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej 

będą zamieszczane na stronie internetowej Zarządu Morskiego Poru Gdańsk S.A. pod 

adresem: www.portgdansk.pl 

 


