
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy oraz innych osób uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Definicje: 
Rozporządzenie - Rozporządzenie 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). 
 
KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych. 

 

1. ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000303741; REGON: 220262540; NIP: 958-153-10-10, wysokość kapitału 
zakładowego (wpłaconego w całości): 663.093,60 zł informuje, że jest administratorem danych 
osobowych akcjonariuszy ATC Cargo S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników 
akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy 
zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, 
złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o 
umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli 
projekt uchwały Walnego Zgromadzenia (dalej: łącznie Akcjonariusze).  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Akcjonariusze mogą się 
skontaktować pisząc na adres: odo@atc-cargo.pl lub na adres korespondencyjny: ATC Cargo 
S.A., ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia.  

3. ATC Cargo S.A. będzie przetwarzać następujące dane osobowe Akcjonariuszy:  
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr i seria dowodu tożsamości, 

nazwa firmy Akcjonariusza oraz miejsce siedziby – w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych),  

b) dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy),  
c) dane związane z wykonywaniem praw z posiadanych akcji (np. imię nazwisko 

akcjonariusza, nazwa firmy akcjonariusza).  
4. Dane osobowe Akcjonariuszy są przekazywane ATC Cargo S.A. przez uprawnione podmioty 

w tym m.in. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w związku z wyrażeniem przez 
Akcjonariuszy zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, 
zgodnie z art. 4063 § 1, 2, 3 i 5 KSH. Dane osobowe są przekazywane również przez 
Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli Akcjonariuszy w szczególności w związku z 
koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa 
głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.  

5. Dane osobowe  Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu: 
a) umożliwienia Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu [podstawa prawna art. 

6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa - art. 
406[3] § 1, 2 , 4 i 5 KSH],  

b) prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje ATC 
Cargo S.A. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku 
nałożonego przepisami prawa - art. 407 § 1, 1¹ i 2 KSH],  

c) realizacji obowiązku informacyjnego [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - 
wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych],    

d) archiwizacji  w  zakresie  niezbędnym  dla  wykonania  obowiązków  prawnych  -  przez  okres 
wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],  

mailto:odo@atc-cargo.pl


e) ewentualnych postępowań sądowych związanych z prawami Akcjonariuszy - przez czas 
trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes ATC Cargo S.A.].  

 
Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w lit. a) do d) będą przetwarzane jedynie 
przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania w stosunku do realizacji celów określonych 
powyżej zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisy prawa. 
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące 
prawa:  
a) prawo dostępu do danych osobowych,  
b) prawo do sprostowania danych osobowych,  
c) prawo do usunięcia danych osobowych,  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e) prawo do przeniesienia danych osobowych,  
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -- w przypadkach, kiedy ATC Cargo S.A. 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; 
sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: 
odo@atc-cargo.pl lub adres siedziby ATC Cargo S.A. 

8. W przypadku zamiaru skorzystania z praw, o których mowa powyżej lub uzyskania 
dodatkowych informacji – Akcjonariusze mogą skontaktować się z ATC Cargo S.A. w 
następujący sposób:  
a) pisemnie na adres ATC Cargo S.A., ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia,  
b) mailowo na adres: odo@atc-cargo.pl  

9. Jeśli Akcjonariusz zdecyduje się skorzystać z powyższych praw, ATC Cargo S.A. udzieli 
Akcjonariuszowi odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie 
później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli Akcjonariusz uzna, że 
przetwarzanie jego osobowych narusza przepisy prawa, Akcjonariuszowi przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu. 

12. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Akcjonariuszy mogą być:  
a) osoby upoważnione do odbioru danych osobowych Akcjonariuszy na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; (tj. m.in. inni akcjonariusze, Komisja Nadzoru 
Finansowego, organy giełdowe),  

b) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,   
c) podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, 
d) podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, 
e) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów. 
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