
„Fregata” S.A. 

W celu wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 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), Dz. Urz. UE L 119/1  

z 04.05.2016 roku, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: „Fregata” S.A. z siedzibą w: Gdańsk, 

ul. Grunwaldzka 497, numer telefonu: 585520027, adres e-mail: fregata@fregata.gda.pl. 

2. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych : iod@fregata.gda.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię , nazwisko, adres zamieszkania, adres 

do korespondencji, data urodzenia, pesel, numer konta bankowego, numer telefonu., adres 

email  

4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem – przez okres przed 

nawiązaniem stosunku prawnego i na czas jego obowiązywania (podstawa prawna Art. 6 

ust. 1c Rozporządzenia - wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – 

ustawa Kodeks spółek handlowych);  

b) prowadzenia Księgi akcyjnej „Fregata SA”– przez okres prowadzenia Księgi akcyjnej 

oraz po upływie jej zamknięcia w terminie określonym ustawowo (podstawa prawna Art. 6 

ust. 1c Rozporządzenia - wykonanie obowiązku prawnego nałożonego przepisami prawa – 

ustawa Kodeks spółek handlowych);  

c) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,  

w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów  

w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych - przez okres wynikający  

z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c Rozporządzenia – wykonanie obowiązku 

nałożonego przepisami prawa);  

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez 

czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna 

Art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci 

dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.  

5. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inni administratorzy 

przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:  

a)  podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;  

b) podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)  

w celu zapewnienia realizacji płatności;  

6.  Państwa dane Osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską. 

7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wykreślenia z listy 

akcjonariuszy  a także później, do czasu zakończenia ewentualnych rozliczeń lub roszczeń , przez 

czas wynikający z odpowiednich przepisów prawa. 

8. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do własnych danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także mają Państwo prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia 

te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. 

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora 

danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat, 

10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, bez ich podania 

nie będzie możliwa realizacja praw akcjonariusza. 

11. Państwa dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu. 

        Administrator danych osobowych 


