Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A. danych osobowych dla akcjonariuszy,
osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji

ING Bank Śląski S.A. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych:
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1
z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. ( dalej nazywamy je Rozporządzeniem).

W tej informacji zastosowaliśmy zwroty:
Spółka, czyli Bank – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Informacje
szczegółowe o Banku, w tym o wpisie Banku do rejestru sądowego, o numerze NIP, oraz adresie
Komisji Nadzoru Finansowego, która jest organem nadzorczym, znajdują się na dole każdej strony
tej informacji (tzw. stopka).
Akcjonariusz, czyli Państwo – osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza w związku z
uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Banku lub wykonywania praw z akcji, które są lub będą
emitowane przez Spółkę. W rozumieniu niniejszej informacji „Akcjonariuszem” jest także osoba,
która jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym Akcjonariusza lub która go
reprezentuje lub na innej podstawie jest osobą uprawnioną do wykonywania praw z akcji Spółki.
Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia przejrzystości tekstu.
1.

Bank – administrator danych osobowych, dane kontaktowe Banku
i naszego inspektora ochrony.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ING Bank Śląski S.A., który prowadzi,
działalność zgodnie ze swym statutem, w tym także działalność maklerską w wyodrębnionym
organizacyjnie Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A. Bank ma siedzibę w Katowicach, kod
pocztowy 40-086, ul. Sokolska 34, strona: www.ingbank.pl. Możecie Państwo skontaktować się
z inspektorem ochrony danych Banku pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych”
– na adres pocztowy Banku lub adres elektroniczny: abi@ingbank.pl.
2.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
a. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii
Europejskiej) lub polskiego mającego zastosowanie do Spółki lub Banku, jako emitenta
papierów wartościowych, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi o ofercie publicznej lub innych przepisów prawa
wiążących Spółkę, która jest emitentem papierów wartościowych; wykonania innych
obowiązków przewidzianych prawem, w tym sporządzania list Akcjonariuszy, wykonywania
obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych lub raportowych, w tym wobec KDPW, Giełdy,
NBP lub KNF,
b. rozpatrywania wniosku lub dokonywania innych czynności związanych z wykonywaniem
przez Akcjonariuszy praw z akcji emitowanych przez Spółkę,
c. wykonywania praw wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki takich jak:
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3.

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przede wszystkim związanego z
organizacją Walnych Zgromadzeń. Dotyczy to również monitoringu wizyjnego – z
zachowaniem prywatności i godności osób fizycznych,
dochodzenia ewentualnych praw, w tym roszczeń przez Spółkę lub obrony swych
praw lub podmiotu, który Spółka reprezentuje.

Jakie są kategorie przetwarzanych danych?

Bank przede wszystkim przetwarza dane, które są związane z identyfikacją lub weryfikacją praw
do akcji (papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę). Są to przede wszystkim dane
umieszczone w dokumentach akcji lub dokumentach potwierdzających prawa do akcji (papierów
wartościowych) bez względu na formę ich sporządzenia, księdze akcyjnej, pełnomocnictwach,
protokołach, wypisach z właściwych rejestrów lub innych dokumentach związanych z Walnym
Zgromadzeniem lub wykonywaniem przez Akcjonariuszy praw z akcji.
Bank przetwarza także dane audiowizualne. To np. nagrania związane z zabezpieczeniem mienia
lub majątku.
Ponadto Spółka może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Akcjonariusza, giełdę,
KDPW lub inny uprawniony organ lub podmiot, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z
powyższych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach opisanych w tej informacji.
4.

W jakich innych celach możemy przetwarzać dane?

Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Spółka może przetwarzać
dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się
następujące cele drugorzędne:
a.
b.
c.
d.
e.
5.

przeniesienie danych do archiwum,
audyty lub postępowania wyjaśniające,
wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
pozostałe badania statystyczne lub badania, historyczne lub naukowe,
doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Banku.
Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:
a. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności KDPW,
b. innych Akcjonariuszy w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w
tym art.407 kodeksu spółek handlowych,
c. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji
płatniczej, której stroną jest Akcjonariusz lub innej czynności dotyczącej Akcjonariusza,
d. którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia,
e. które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzących rozliczenia lub
rozrachunek, instytucjami lub schematami płatniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty
reprezentują, o ile ma to związek z czynnością dokonaną przez Akcjonariusza albo na jego
rzecz.
W przypadku dokonywania rozliczeń podmioty (instytucje) właściwe dla odbiorcy danej
transakcji, którym przekazujemy dane, mogą działać w Polsce, krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Spółka nie przewiduje przekazania danych osobowych poza EOG jednakże

2

Spółka może, w ramach wykonywania wiążącej ją umowy, przekazać takie dane jeśli Akcjonariusz
złoży Spółce dyspozycję płatniczą przekazania płatności do kraju poza tym obszarem.
Odpowiednio do danego typu transakcji właściwe mogą być podmioty działające w Polsce, w
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim. Do tych organizacji działających poza
obszarem Polski zalicza się Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji
Finansowej (SWIFT) z siedzibą w Belgii.
Bank może także powierzać dane innym podmiotom, nadal zachowując funkcję ich
administratora.
6.

Jak długo Spółka będzie przetwarzał dane?

Spółka przetwarza dane w okresie, gdy dana osoba jest Akcjonariuszem. Ponadto Spółka
przetwarza dane archiwalne po wygaśnięciu danej relacji prawnej przez okres archiwizacyjny nie
krótszy niż okres przedawnienia roszczeń. Zasadniczy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, z tym,
że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa
przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie
karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w
przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na
sposób jego zakończenia.
Dokumentacja Spółki, w tym dokumentacja Walnych Zgromadzeń zawierająca dane osobowe
przechowywana jest przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi
wyznaczonemu do przechowywania dokumentów.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na podstawie zgody jest wskazany w
oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – jeśli Spółka przetwarza dane w tym celu – do
czasu odwołania zgody.
7.
Czy Akcjonariusz ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie danych
osobowych?
Tak, Akcjonariusz może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8.

Akcjonariusz ma prawo:

a. żądać od Spółki dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach
przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez
Spółkę.
c. przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności
intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia
danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, zależnie od zakresu żądanych informacji, ze
względu na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody danej
osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie
realizacji praw Akcjonariusz może składać elektronicznie na adres: info@ingbank.pl lub
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pisemnie. Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne, o ile Spółka dla
realizacji danego uprawnienia udostępnia taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji
tożsamości Akcjonariusza. Spółka może żądać, abyś sprecyzował informacje lub czynności,
których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
Spółka przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
9.

Postanowienia końcowe.

Mają Państwo prawo do cofnięcia ewentualnie udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących
przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Banku do
przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Bank może także
przetwarzać dane w innym celu o ile w oparciu o inną podstawę prawną.
Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, możesz wykonywać – na zasadach określonych
Rozporządzeniem oraz zgodnie z innymi przepisami prawa.
Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Twojego działania.
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