INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (dalej jako RODO)
1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) będących osobami
fizycznymi oraz osób reprezentujących akcjonariuszy Spółki będących osobami
fizycznymi, w tym danych akcjonariuszy i ich reprezentantów wskazane we wniosku o
umieszczenie sprawy w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia i wniosku w
sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, danych akcjonariuszy
umieszczonych na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym
Zgromadzeniu, danych pełnomocników akcjonariuszy zawartych w pełnomocnictwie do
reprezentowania akcjonariusza podczas Walnego Zgromadzenia, danych akcjonariuszy i
ich pełnomocników umieszczonych na liście akcjonariuszy obecnych na Walnym
Zgromadzeniu (dalej jako dane osobowe), jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa (dalej
jako ADO).
2. Jeżeli akcjonariusz nie podał swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, zostały one
przekazane przez podmiot działający w jego imieniu lub Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4. Jeżeli osoba reprezentująca
akcjonariusza Spółki nie podała swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, zostały
one przekazane przez podmiot, w imieniu którego działa.
3. Z ADO można skontaktować się:
1) 1) za pomocą e-maila: enel@enel.pl,
2) 2) za pomocą telefonu: (+48) 22 431 77 01/02,
3) 3) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
4) 4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie enel.pl.
4. U ADO został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się:
1) za pomocą e-maila: iod@enel.pl,
2) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
3) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enel.pl.
5. Dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w
szczególności przepisach z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa rejestrowego,
rachunkowości, prawa podatkowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
związku z innymi przepisami szczególnymi;
2) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi
z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes
ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom
świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi
prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, Komisji Nadzoru Finansowego, a także
innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami
prawa, zaś w przypadku danych osobowych umieszczonych na liście akcjonariuszy
uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu lub na liście obecnych na
Walnym Zgromadzeniu także akcjonariuszom, którzy złożą żądanie przeglądania listy
akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy drogą elektroniczną.
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7. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą państwa członkowskie
Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz organizacji
międzynarodowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania
dokumentacji związanej ze sprawami korporacyjnymi – w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na ADO oraz
2) przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń
i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
9. Akcjonariuszowi oraz osobom reprezentującym akcjonariusza przysługuje prawo żądania
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
10. W przypadkach określonych przepisami prawa akcjonariuszowi oraz osobom
reprezentującym akcjonariusza przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych
osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
11. Akcjonariuszowi oraz osobom reprezentującym akcjonariusza przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
gdy uzna, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
12. W przypadku podania swoich danych przez akcjonariusza – podanie tych danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji uprawnień akcjonariusza
związanych z Walnym Zgromadzeniem oraz wypełnienia ciążących na ADO
obowiązków związanych z Walnym Zgromadzeniem. W przypadku niepodania danych
realizacja tych uprawnień przez akcjonariusza oraz wypełnienie przez ADO tych
obowiązków będą niemożliwe. W przypadku podania swoich danych przez osobę
reprezentującą akcjonariusza – podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wypełnienia zadań wynikających z udzielonego pełnomocnictwa, realizacji
uprawnień akcjonariusza związanych z Walnym Zgromadzeniem oraz wypełnienia
ciążących na ADO obowiązków związanych z Walnym Zgromadzeniem. W przypadku
niepodania danych realizacja tych uprawnień przez akcjonariusza oraz wypełnienie przez
ADO tych obowiązków będą niemożliwe.
13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Z uwagi na fakt, że dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu ADO, akcjonariuszowi oraz jego reprezentantowi
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
w ww. celu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
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