___________, dnia ____________

Zgoda na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej
Akcjonariusz/Zastawnik/Użytkownik*:
Firma / nazwa
E-mail do kontaktu
Sąd rejestrowy i numer KRS (lub inny właściwy
organ rejestracyjny i odpowiedni numer)
Dane osób upoważnionych do reprezentowania
Akcjonariusza oraz sposób reprezentacji:
• imię i nazwisko, PESEL
• sposób reprezentacji

Akcjonariusz niniejszym zgodnie z poniższym wyborem wyraża zgodę na komunikację w stosunkach z MC2
Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, nr KRS 0000754131 (dalej: „Spółka”)
i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy tj Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000446527
(dalej: „Q Securities”), przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, w tym adresu e-mail wskazanego powyżej.
TAK

NIE

Niniejszy dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Akcjonariusza, Spółki
oraz Q Securities.

________________________
Podpis

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZA
Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”,
Spółka informuje, iż:
1)

Administratorem danych osobowych Akcjonariusza jest Spółka.

2)

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Akcjonariusz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Akcjonariusza narusza przepisy RODO lub inne regulujące
przetwarzanie danych osobowych,

* wybrać właściwe

3)

Akcjonariusz może kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: …………………
lub korespondencyjnie na adres siedziby Spółki,

4)

Dane osobowe Akcjonariusza przetwarzane będą w celu wystosowywania do Akcjonariusza za pośrednictwem
poczty elektronicznej, zawiadomień w przypadku których przepisy prawa dopuszczają wykorzystywanie adresu
poczty elektronicznej Akcjonariusza dla potrzeb wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np.
wynikających z realizacji usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy w trybie art. 328¹─32815 ustawy z dnia 15 września
2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526.)

5)

Dane osobowe Akcjonariusza zostaną przekazane Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142,
00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, NIP:
1080014541 świadczącej usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy na podstawie zawartej pomiędzy stronami
umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy,

6)

Dane osobowe Akcjonariusza przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników i współpracowników Spółki,
oraz przez podmioty, którym dane te zostały przekazane uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,

7)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są
przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych,
administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych,

8)

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do
otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych Akcjonariusza,

9)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,

10) Spółka nie przekazuje danych osobowych Akcjonariusza poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
11) W oparciu o dane osobowe Akcjonariusza, Spółka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

* wybrać właściwe

