
DANE OSOBOWE AKCJONARIUSZY 

AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Stosownie do postanowień art. 13 i art. 14 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”, Airway Medix S.A. przedstawia 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych swoich akcjonariuszy.  

1. Administratorem danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (00-195), przy ul. 

Słomińskiego 15 lok 509, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477329, NIP: 5252568205, REGON: 

14688550200000.  

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe akcjonariuszy Administratora przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji 

obowiązków Administratora wobec akcjonariuszy innych podmiotów i instytucji, w tym w celu 

spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych.  

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe akcjonariuszy: nazwisko i imię albo firmę 

(nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a 

także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.  

4. Podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, polegających na kontakcie 

z akcjonariuszem oraz wypełnienia obowiązków względem akcjonariuszy.  

5. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe akcjonariuszy mogą zostać udostępnione: (1) podmiotom, które świadczą na rzecz 

Administratora usługi administracyjne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, 

księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów, domy maklerskie), wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do świadczenia tego rodzaju usług; (2) innym akcjonariuszom, w związku z ich prawem do dostępu do 

listy akcjonariuszy; (3) podmiotom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa (w tym Komisja Nadzoru Finansowego, GPW w Warszawie S.A.; (4) w ramach 

publikacji raportu bieżącego opinii publicznej, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5 % liczby głosów 

na WZA. 

6. Okres przetwarzania danych osobowych 



Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczności wypełnienia przez Administratora 

obowiązków przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy wynikających z przepisów prawa oraz 

przez okres wymagany przepisami prawa podatkowe i ustawy o rachunkowości.  

7. Prawa podmiotów danych  

W ramach uprawnień i w zakresie przyznanym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

tym rozporządzenia RODO, podmiotom danych przysługuje prawo: (1) uzyskania informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych; 

(2) żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; (3) 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (4) złożenia sprzeciwu danych 

ze względu na szczególną sytuację podmiotu danych; (5) przenoszenia danych osobowych. Każdy 

podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku uznania, że jego dane osobowe są 

przetwarzane sprzecznie z prawem. 

 


