KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SKIEROWANA DO
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I.

II.
III.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Jana Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000687033, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252716717, REGON: 367821770, kapitał
zakładowy: 3 205 000,00 zł, wpłacony w całości.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pod adresem email:
office@immersion.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celach
związanych z prawidłową realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
związanych m.in. z:
a. art. 341 (prowadzeniem księgi akcyjnej), art. 347 (podziałem zysku), art. 407 (listą
akcjonariuszy), 429 (wnioskiem o udzielenie informacji) Kodeksu spółek handlowych,
b. art. 70 pkt 3 (obowiązkami informacyjnymi spółki publicznej) Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych,
c. rozdziałem 2 (raport bieżący emitenta) Rozporządzenia 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,
d. art. 19 ust. 3 (obowiązek informacyjny emitenta) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
e. realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych oraz na potrzeby
czynności kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych czy archiwizacyjnych związanych z
zatrudnieniem, w tym po jego wygaśnięciu.
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
a. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w
celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
b. w celu umożliwienia kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości,

IV.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
a. instytucjom określonym przez przepisy prawa,
b. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te
dane są powierzane, w szczególności dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania
techniczne oraz organizacyjne,
c. upoważnionym pracownikom/współpracownikom,
d. innym akcjonariuszom Administratora w związku z ich prawem do dostępu do listy akcjonariuszy,
e. poprzez ich publikację w raporcie bieżącym oraz przekazywane do KNF, w przypadku
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
akcjonariuszy Administratora.

V.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa – przez okres wynikający z prawa

VI.

VII.
VIII.

powszechnie obowiązującego,
b. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – przez
czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów
określonych w pkt III powyżej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i
Pani/Pana dane nie są profilowane.

