
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
DLA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLWAX S.A. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO), a 
także ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r., Spółka Polwax S.A. („Spółka”) 
informuje, iż w związku pełnieniem przez Państwa funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Spółka 
będzie przetwarzała Państwa dane osobowe. 

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle; kontakt ze Spółką 
jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej biuro@polwax.pl lub korespondencyjnie pod 
adresem: Polwax S.A. 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 101. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt  
poprzez adres poczty elektronicznej inspektorod@polwax.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora.  

3. Spółka przetwarza: 
✓ dane osobowe identyfikujące kandydata na członka Rady Nadzorczej, takie jak, 

imiona, nazwisko, PESEL  
✓ dane osobowe kontaktowe kandydata na członka Rady Nadzorczej, takie jak:  

adres do doręczeń, telefon, adres e-mail; 
✓ dane osobowe związane z przepisami prawa obejmujące informacje o: 

o zdolności do czynności prawnych; 
o istnieniu przesłanek umożliwiających powołanie oraz pełnienie funkcji 

członka Rady Nadzorczej; 
o wykonywaniu działalności konkurencyjnej; 
o figurowaniu w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych; 
o powiązaniu z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie 

mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym zgromadzeniu; 
o istnieniu konfliktu interesów lub możliwości jego powstania; 
o orzeczeniu o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
pełnomocnika w spółce handlowej; 

o karalności i prowadzonych przeciwko Państwu postępowaniach; 
o o spełnieniu kryteriów niezależności kandydata wskazanych w Załączniku 

II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej 
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz 
wskazanych w części II pkt 4, 6 Zasad ładu korporacyjnego, zawartych w 
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, będące 
załącznikiem do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. 
w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
2016”, 

4. Celem przetwarzania danych jest:  
a) przeprowadzenia procedury wyboru kandydata do piastowania funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki POLWAX S.A. – na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz  na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO); 
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b) dokonania oceny Państwa niezależności – na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z postanowieniami zawartymi w 
Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych 
i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz wskazanych w części II pkt 4, 6 Zasad ładu 
korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 
2016”, będące załącznikiem do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie 
uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,  

c) dokonanie oceny zgodności Państwa kandydatury z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w zw. z Kodeksem Spółek Handlowych, rozporządzeniem ministra finansów w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ustawy Prawo 
upadłościowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), 

d)  spełnienie obowiązków ciążących na Administratorze w związku z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa; 

i. wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - 
np. w celu opublikowania raportu bieżącego o zgłoszeniu kandydatury na nowego 
członka Rady Nadzorczej;  

ii. realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych - 
np. żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ 
żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych 
osobowych 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora: 

i. ochrona przed zgłoszonymi roszczeniami bądź dochodzenie roszczeń; 
ii. archiwizacji dokumentów; 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące Spółce usługi, w tym dostawcy 
rozwiązań́ teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, 
Akcjonariusze, inwestorzy, notariusze, przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek, 
podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 
danych osobowych, nieograniczony krąg podmiotów w przypadku publikacji informacji w raporcie 
bieżącym lub realizacji innych obowiązków informacyjnych przewidzianych prawem.  

6. Dane osobowe, których przetwarzanie wynika z obowiązków nałożonych prawem będziemy 
przetwarzali co do zasady przez okresy wymagana przepisami prawa lub przez okres istnienia 
Spółki w zależności od tego który z tych okresów będzie dłuższy, a następnie mogą ̨być ́przekazane 
podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu 
spółek handlowych. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach związanych z ochroną i 
dochodzeniem roszczeń będą przetwarzane do casu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
przysługujących Państwu lub Administratorowi. Pozostałe dane będą przetwarzane przez okres do 
czasu przeprowadzenia procedury wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej. 

7. Podanie danych osobowych przez kandydatów na członków rady nadzorczej jest wymagane przez 
przepisy Kodeksu spółek handlowych, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości realizacji 
celów, o którym mowa powyżej.  



 

 

8. W przypadku adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu lub innych danych objętych 
zgłoszeniem kandydatury, a nie wynikających z przepisów prawa podanie takich danych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a członkiem Rady 
Nadzorczej za pomocą ̨poczty elektronicznej lub telefonicznie, a ich niepodanie wiąże się ̨z brakiem 
możliwości podjęcia kontaktu tą drogą. 

9. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu 
prawo do wycofania tej zgody w każdym czasie za pośrednictwem zgłoszenia takiego żądania w 
sposób, o którym mowa w ust. 2 niniejszej Informacji. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie wpływa jednak na przetwarzanie danych osobowych pomiędzy wyrażeniem zgody 
a jej cofnięciem. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) Prawo dostępu do danych osobowych.  
b) Prawo do sprostowania danych.  
c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).  
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
e) Prawo do przeniesienia danych. 

Należy pamiętać, iż w niektórych zakresach prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują 
wyjątki od ich stosowania; 

11. W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie 
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do 
takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację. 

12. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie 
będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 


