
InformacjadotyczącaprzetwarzaniadanychosobowychakcjonariuszyIronVRS.A.będących
osobamifizycznymioraz pełnomocnikówakcjonariuszy 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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,zwanegodalej
„Rozporządzeniem”lub„RODO”przekazujemyponiższeinformacje: 

● Administratordanych 

Iron VR S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Brzozowej 30/7, 41-506 Chorzów, wpisana do
rejestru przedsiębiorcówKrajowegoRejestruSądowegoprzezSądRejonowyKatowice–Wschódw
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000844113, NIP: 6272767440, REGON: 386195250, kapitał zakładowy: 150.460,00 zł (dalej:
Spółka). 

● KontaktzAdministratorem 

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować pod adresem mailowym:
contact@ironvr.pl. 

● Kategorieprzetwarzanychdanychosobowych 

Spółkaprzetwarzanastępującekategoriedanychosobowychakcjonariuszylubpełnomocników:dane
identyfikacyjne,daneadresowe,danekontaktoweorazwizerunek. 

● Celprzetwarzaniadanychipodstawaprawna 

Daneosoboweakcjonariuszylubpełnomocnikówmogąbyćprzetwarzanewnastępującychcelach: 
1. organizacji Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania nanimprawagłosuprzez
uprawnioneosobynapodstawieart.6ust.1litc)Rozporządzenia, 
2. zarejestrowaniaoraztransmisjiobradWalnegoZgromadzenianapodstawieart.6ust.1litc)
Rozporządzeniawramachwykonaniaobowiązkuwynikającegozart.4065 §4ksh; 
3. ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Spółkę lub obroną przed ewentualnymiroszczeniami
akcjonariuszy zgłoszonymiwzwiązkuzWalnymZgromadzeniem,napodstawieart.6ust.1
lit.f)wramachprawnieuzasadnionegointeresuSpółki,polegającegonaochroniejejpraw. 

● Udostępnieniedanychosobowych 

DaneosoboweakcjonariuszylubpełnomocnikówmogąbyćudostępnianeprzezSpółkę: 
1. innymakcjonariuszomwprzypadku,gdydotycząakcjonariuszySpółkinapodstawieart.407
§1i§11  Kodeksuspółekhandlowych, 
2. podmiotom z nią współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w
zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi
informatyczne,usługiprawne. 
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Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników w postaci ich wizerunku zarejestrowane podczas
obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane w ramach realizacji transmisji w czasie
rzeczywistymorazpublikacjinagranianastronieinternetowejSpółki. 

● Okresprzechowywaniadanychosobowych 

Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników będą przechowywane przez okres niezbędny do
przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany
przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń dla celów dochodzenia albo obrony przed
ewentualnymiroszczeniami,jakiemożepodnosićSpółkaijakiemogąbyćpodnoszonewobecSpółki
wzwiązkuzWalnymZgromadzeniem. 

● Przysługująceprawa 

W związku z przetwarzaniemprzezSpółkadanychosobowych,akcjonariuszomlubpełnomocnikom
przysługuje: 
1. prawodostępudodanychosobowych, 
2. prawodosprostowaniadanychosobowych, 
3. prawodoprzenoszeniadanych; 
4. prawousunięciadanychosobowych(prawodobyciazapomnianym), 
5. prawodoograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych, 
6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadkach,
kiedySpółkaprzetwarzadanenapodstawieswojegoprawnieuzasadnionegointeresu); 
7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania,żeprzetwarzaniedanychosobowychnaruszaprzepisyRODO. 

● Źródłopochodzeniadanych 

Daneosobowemogąpochodzić: 
1. z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przypadku, gdy dotyczą
akcjonariuszaSpółki, 
2. bezpośrednioodakcjonariusza; 
3. od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika
akcjonariusza. 

● Wymógpodaniadanych 

Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika danych osobowych jest konieczne w celu
przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dla sporządzenia oraz przekazania innemu
akcjonariuszowilistyosóbuprawnionychdouczestnictwawWalnymZgromadzeniuorazweryfikacji
uprawnieniadoudziałuwWalnymZgromadzeniu. 

● Zautomatyzowanepodejmowaniedecyzji,wtymprofilowanie 
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Daneosoboweakcjonariuszalubpełnomocnikaniebędąprzetwarzanewsposóbzautomatyzowany,w
tymprofilowane. 

● PrzekazywaniedanychosobowychpozaEuropejskiObszarGospodarczy 

Dane osobowe akcjonariusza lub pełnomocnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy. 
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