KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Develia S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, KRS:
0000253077, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Spółka” lub
„Administrator”), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych :
Podstawa prawna przetwarzania:
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) w zakresie w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a w
pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą zgodnie z treścią RODO.
Dobrowolność podania danych osobowych:
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem umownym.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
realizacji niektórych czynności związanych z funkcjonowaniu Spółki, w szczególności w
zakresie organizacji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.
Cofnięcie zgody:
Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych nie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce,
może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cele przetwarzania:
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z
funkcjonowaniu Spółki, do których przetwarzanie tych danych jest niezbędne, w szczególności w
zakresie organizacji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki .
Prawa osoby, której dane dotyczą:
1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1. W zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od daty
sporządzenia dokumentu chyba, że termin ten na skutek zmiany przepisów ulegnie zmianie;
2. W zakresie pozostałych danych – do czasu utraty statusu akcjonariusza Spółki lub
pełnomocnika akcjonariusza/y Spółki.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą *podmioty z grupy kapitałowej Spółki.
Inspektor Ochrony Danych (IOD):
W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@lcc.pl.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

