
 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA AKCJONARIUSZY TAMARK S.A.  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
(dalej: RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tamark spółka akcyjna z siedzibą  

w Kartoszynie, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137926.      

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych, w szczególności 

organizacji Walnego Zgromadzenia, spełnienia obowiązków informacyjnych, umożliwienia 
akcjonariuszom wykonywania swoich praw,  

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, w szczególności dochodzenia lub obrony roszczeń, zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie Spółki.  

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie 
usług wymagających dostępu do tych danych. Administrator nie będzie przekazywał danych do 
państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas pozostawania akcjonariuszem spółki, a po jego 
zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub wynikający z uzasadnionego interesu 
Administratora. 

5. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.  
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadto, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.    

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 
profilowaniu.    

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku bycia akcjonariuszem 
spółki.  

8. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach przetwarzania danych osobowych, dane kontaktowe: Marzena Labuda, e-mail: 
iod@target.com.pl 

  
  


