
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka jest Hollywood S.A. z siedzibą 
w Sierpcu, ul. Bojanowska 2A (kod pocztowy: 09-200 Sierpc).  
 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 
drogą mailową na adres biuro@mkadministrators.pl. 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* - 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. 
 

4. Państwa dane osobowe jako osób podlegających wpisowi do księgi akcyjnej Spółki będą 
przetwarzane wyłącznie w celu wykonania obowiązków Administratora związanych z 
prowadzeniem księgi akcyjnej Spółki. 
 

5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe i wynika z art. 341 Kodeksu 
spółek handlowych. 
 

6. Państwa dane mogą być udostępnione następującym odbiorcom: 
• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 
• mogą być udostępnione każdemu akcjonariuszowi Spółki Hollywood S.A. 
 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom przetwarzającym dane 
w imieniu Administratora. 
 

8. Dane osób podlegających wpisowi do księgi akcyjnej Spółki będą przechowywane w 
czasie określonym przepisami prawa, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 
realizacji celu, tj. przez cały okres trwania Spółki 
 

9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 

10. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w 
przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych 
osobowych, które Państwa dotyczą. 

 

Przysługujące osobie podlegającej wpisowi do księgi akcyjnej ww. prawa (z wyjątkiem prawa 
do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich 
wniosków/oświadczeń do Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio do Administratora, 
korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji. 

 

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 

12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych 
osobowych i profilowaniu. 

 
* Rozporządzenie 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) 
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