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INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, 

PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, 
KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK. 

 
Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. (Bank), z siedzibą w Warszawie, 

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.  

  

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl. 

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest listownie – na adres korespondencyjny Banku: 

Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa. 

 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania 

danych 

Bank przetwarza dane osobowe 

akcjonariuszy w celu związanym 

z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu 

(WZ), a także w celu archiwizacji zgodnie 

z przepisami ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit c. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych). 

 

Kategorie danych osobowych  

Bank przetwarza następujące kategorie 

Pani/Pana danych osobowych: dane 

identyfikacyjne, dane adresowe, dane 

kontaktowe oraz numer identyfikacyjny. 

 

Okres przechowywania danych 

osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 10 lat od dnia otrzymania przez Bank 

listy osób uprawnionych do uczestnictwa 

w WZ Banku w przypadku akcjonariuszy 

Banku lub przez okres 10 lat od dnia 

otrzymania przez Bank pełnomocnictwa wraz 

z kopią dokumentu tożsamości w przypadku 

akcjonariusza samodzielnie występującego 

na WZ lub przez okres 10 lat od dnia 

otrzymania przez Bank pełnomocnictwa 

ewentualnie wraz z kopią dokumentu 

tożsamości w przypadku pełnomocnika 

akcjonariusza. 

Kategorie odbiorców danych   

Bank może udostępnić dane osobowe jedynie 

podmiotom upoważnionym do ich uzyskania 

na podstawie przepisów prawa.  W 

przypadku, gdy jest Pani/Pan 

akcjonariuszem Banku dane mogą być 

udostępniane na Pani/Pana wniosek 

na podstawie art. 407 § 1 i § 11 Kodeksu 

spółek handlowych („KSH”) 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. 

 

Prawa osoby, których dane dotyczą  

Przysługuje Pani/Panu:  

• prawo dostępu do swoich danych 

osobowych,  

• prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

W celu skorzystania z powyższych praw 

należy skontaktować się z administratorem 

danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, 

korzystając ze wskazanych wyżej danych 

kontaktowych.  

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 
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Źródło pochodzenia danych  

W przypadku, gdy jest Pani/Pan 

akcjonariuszem Banku 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 Banku 

następuje na skutek zgłoszenia podmiotowi 

prowadzącemu rachunek papierów 

wartościowych przez Panią/Pana chęci 

udziału w WZ Banku i wynika z art. 406(3) 

§ 2 KSH. W przypadku, gdy jest Pani/Pan 

pełnomocnikiem akcjonariusza Pani/Pana 

dane pochodzą z otrzymanego przez Bank 

pełnomocnictwa i przedstawionego lub 

przekazanej kopii dokumentu tożsamości. 

Wymóg podania danych  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

jest konieczne w celu określonym powyżej, 

dla sporządzenia oraz przekazania do KNF 

ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy 

osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ 

Banku oraz weryfikacji uprawnienia do 

udziału w WZ. 

 

 

 

 

 

 

 


