Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
dla akcjonariuszy

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy
ul. Pawliczka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445684
(dalej jako: „Spółka”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:
JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa
Górnicza lub adresem e-mail: ochronadanych@jswkoks.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 jako:
„RODO”, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów, w szczególności ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm., t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1467) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników (Dz. U. 1996 Nr 118 poz. 561 z póżń. zm., t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 318), tj. (a) realizacji
praw akcjonariuszy wynikających z nabycia i posiadania akcji; (b) realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym w ramach rejestru akcjonariuszy; (c) obsługi akcjonariatu Spółki.

4. Jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą akcjonariusza, to Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę,
do zapewnienia kontaktu z reprezentowanym przez Panią/Pana akcjonariuszem oraz weryfikacji czy
osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w Pani/Pana
imieniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (a) podmioty współpracujące ze Spółką
w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych
Spółki, w szczególności w zakresie usług doradczych, doradczo-kontrolnych, prawnych, rachunkowych,
podatkowych, audytowych, prowadzenia rejestru akcjonariuszy, zapewnienia obsługi IT, ochrony
mienia; (b) organy publiczne, instytucje i podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Spółce przez okres posiadania statutu akcjonariusza
oraz w celach archiwalnych do czasu zakończenia działalności Spółki.

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO). Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z powyższych przepisów prawa, niezbędnym
do realizacji praw wynikających nabycia i posiadania akcji
nałożonych przepisami prawa w zakresie obsługi akcjonariatu.

oraz wykonania innych obowiązków
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