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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dom Development” S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa) (zwany dalej „Administratorem”).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl,  

b) listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem 

„IODO”.  

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich 

praw, o których mowa w punkcie 7 i 8. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

a) wypełnienia zadań i obowiązków prawnych wynikających ze statusu spółki 

publicznej/emitenta, w tym w szczególności prowadzenia list osób blisko związanych i osób 

pełniących funkcję zarządcze u Administratora oraz osób mających dostęp do informacji 

poufnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeżeli ze względu na stosowne przepisy 

prawa Pani/Pana dane osobowe muszą się znaleźć na takiej liście lub 

b) sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

Administratora („WZ”), umożliwienia uczestnictwa w nim oraz weryfikacji uprawnienia do 

osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym akcjonariusza 

na WZ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeżeli ze względu na stosowne przepisy 

prawa jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora, lub Pani/Pana dane osobowe muszą się 

znaleźć na takiej liście i jest Pan/Pani w zw. z ww. celami uprawniony do uczestnictwa w WZ, 

lub 

c) wypełnienia przez Administratora obowiązków i praw wynikających z warunków emisji 

obligacji oraz przepisów Ustawy o Obligacjach, nałożonych na Administratora w związku ze 

zwołaniem Zgromadzenia Obligatariuszy (dalej: „ZO”) oraz umożliwienie obligatariuszom 

wykonywania swoich praw w stosunku do Administratora, w tym sporządzenia listy osób 

uprawnionych do uczestnictwa w ZO, umożliwienia uczestnictwa w nim oraz weryfikacji 

uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym 

obligatariusza na ZO, jeżeli ze względu na stosowne przepisy prawa jest Pani/Pan 

obligatariuszem Administratora, lub Pani/Pana dane osobowe muszą się znaleźć na takiej 

liście i jest Pan/Pani w zw. z ww. celami uprawniony do uczestnictwa w ZO, lub 

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich 

przechowywania do realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej, a po tym czasie przez okres i w 

zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa i do czasu przedawnienia roszczeń z nich 

wynikających, w szczególności, 

a) w ceku wypełnienia zadań i obowiązków prawnych wynikających ze statusu spółki 

publicznej/emitenta, w tym w tym prowadzenia list osób bliskich i osób pełniących funkcję 

zarządcze u Administratora oraz osób mających dostęp do informacji poufnych – 5 lat od 

sporządzenia lub aktualizacji listy, lub 

b) w celu sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz weryfikacji 

uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym 

akcjonariusza na WZ - 10 lat od dnia otrzymania przez Administratora listy osób uprawnionych 

do uczestnictwa w WZ Administratora w przypadku akcjonariuszy Administratora lub przez 

okres 10 lat od dnia otrzymania przez Administratora pełnomocnictwa w przypadku 
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akcjonariusza samodzielnie występującego na WZ lub przez okres 10 lat od dnia otrzymania 

przez Administratora pełnomocnictwa w przypadku pełnomocnika akcjonariusza, lub 

c)  w celu sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w ZO oraz weryfikacji 

uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym 

obligatariusza na ZO - 10 lat od dnia otrzymania przez Administratora danych osób 

uprawnionych do uczestnictwa w ZO Administratora w przypadku obligatariuszy 

Administratora lub przez okres 10 lat od dnia otrzymania przez Administratora 

pełnomocnictwa w przypadku obligatariusza samodzielnie występującego na ZO lub przez 

okres 10 lat od dnia otrzymania przez Administratora pełnomocnictwa w przypadku 

pełnomocnika obligatariusza, lub 

d) do czasu przedawnienia roszczeń, o których mowa w punkcie 3 lit. c. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy Administratora, 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do realizacji celów, o których 

mowa w punkcie 3, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, 

księgowe, prawne, lub 

c) w przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora, odbiorcami danych 

osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy 

akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do 

otrzymania odpisu tej listy, oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 

pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

d) w przypadku, gdy jest Pani/Pan obligatariuszem Administratora, odbiorcami danych 

osobowych mogą być inni obligatariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy 

obligatariuszy, w związku z wyłożeniem listy obligatariuszy oraz prawem do otrzymania odpisu 

tej listy. 

6. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza EOG, jednakże w przypadku, 

gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora dane osobowe mogą być wysłane poza EOG na 

podstawie przepisu art. 407 § 11 KSH, który przewiduje, że nasz akcjonariusz może zażądać 

przesłania mu listy akcjonariuszy na wskazany przez niego adres lub w przypadku, gdy jest 

Pani/Pan obligatariuszem Administratora dane osobowe mogą być wysłane poza EOG na 

podstawie przepisu art. 56 Ustawy o obligacjach, który przewiduje, że nasz obligatariusz może 

zażądać przesłania mu listy obligatariuszy na wskazany przez niego adres. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

a także ograniczenia ich przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w 

podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały. 

11. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane 

identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz numer identyfikacyjny. 

12. W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora, Pani/Pana dane osobowe 

pochodzą z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW S.A.”) lub od 

Pani/Pana. Przekazanie ich do KDPW S.A., a następnie do Administratora następuje na skutek 

zgłoszenia podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych przez Panią/Pana chęci 
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udziału w WZ Administratora i wynika z art. 4063 § 2 KSH. W przypadku, gdy jest Pani/Pan 

pełnomocnikiem akcjonariusza Pani/Pana dane pochodzą z otrzymanego przez Administratora 

pełnomocnictwa i przedstawionego lub przekazanej kopii dokumentu tożsamości. 

W przypadku, gdy jest Pani/Pan obligatariuszem Administratora Pani/Pana dane osobowe 

pochodzą z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW S.A.”) lub od 

Pani/Pana. 

W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą blisko związaną, Pani/Pana dane osobowe pochodzą od 

osoby pełniącej funkcję zarządczą u Administratora. 

13. W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem Administratora podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest obowiązkowe w celu uczestnictwa w WZ, dla sporządzenia oraz 

przekazania do KNF ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do 

uczestnictwa w WZ oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w WZ. 

W przypadku, gdy jest Pani/Pan obligatariuszem Administratora podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest obowiązkowe w celu uczestnictwa w ZO, dla sporządzenia oraz 

przekazania ewentualnie innemu obligatariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w ZO 

oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w ZO. 

W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą pełniącą funkcję zarządczą u Administratora, podanie 

danych Pani/Pana i osób blisko związanych jest obowiązkowe, w celu spełnienia wymogów 

prawnych ciężących na Administratorze. 

 


