
"gAM BAf ' Sp6lka AkcyJna

^ _38-200 Jaslo, ut. Micktewtcza 108
Sed ReJonowy w Rzeszowle nr KRS:0fiXX1g1367

NtP 685 00 05 056
Kapital zakhdowyt 72 914 1 02,69 zl
Kapttal wptacony: 72 904 t 62;$ zt

Zgodne z att. 1'3 ust. 1 i 2RozporzqdzenieParlamentu Europejskiego i Rady (JE) 2016/679
z drna 27 l,llttietnta 201'6 r. w sptawie ochrony os6b fizycznych w zsti4zku z prze1v^rzantem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeply'wu takich danych oraz achylenia dyrektywy
95/46/WF, (Dr. U. UE. L. z 201.6 r. m 119.1) informujemy,iL:

1,' Administratolem Pant/Pana danych osobowych jest sp6lka ,,Garrrrat" S. A. z siedzib4
w Ja6le, ul. Mickiewi cza 708, 3}-200Jaslo.

2. Z Administratorem Bezpieczeilstwa Informacji (od dnia 25 maja 201.8 r. Inspektorem
Ochtony Danych Osobowych) w ,,Gam-rat" S. A. moLna siE kontaktowa(, za pomoca adresu
e-mail: inspektor@gamrat. com.pl

3. ParttfPana dane osobowe b9d4 ptzetwarz^fle w celu rcahzacjipr^w z akcji, w szczeg6lnosci

Pr^w^ do dywidendy onz w celu wykonania dyspozycji \ryp\^ry naleLnej dywidendy.
4. Podstaw4 Przet\N^rz^tia PanafPant danych osobowych jest Pana/pant zgoda

n^ przeLw 
^rzanie 

dany ch osobowych.
5. Pant/Pana dane mog4 by6 udostgpniane organom paristwowym w zwt4zku z prowadzonym

przez nie post€Powaniem w ramach obowi4zuj4cego prav/a, a takile podmiotom, kt6rym
mamy obowi4zek je udostgpni6 na podstawie obowi4zujacych przepis6w pr^wa.

6. Podane Sp6lce dane osobowe mog4 zostat powierzone do przetwarzatia sp6lce, zajmul4cei
si€ obslug4IGiggi Akcyjnej ,,Gamrat" S. A. na warunkach okre6lonych w stosownej umowie.

7. PanafPant dane nie b9d4 ptzek^zry^ne do pafstw trzecich w rozumieniu og6leego
rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych.

B. Pant/Pana dane osobowe bgd4 przetw^rzane ptzez okres w kt6rym uprawnienia z akcjibgd4
wykonywane, a tak2e polnej do czasu uplywu terminu ptzedawnienia ewentualnych rcszczei
wynikai4cych z akcji i w zwi4zku z realfzacjq obowr4zku archiwizacyjnego przewidzianego
prawem.

9. Posiada PanifPan Prawo dostgpu do tre6ci swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usuniEcia, ogtaniczetia przetwarzania, prawo do przenos zeria danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcra zgody w dowolnym momencie bez wplywu na
zgodno66 z pr^wem prze$varzatia, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed. jej
cofnigciem.

10. JeSli uzna PanifPan, ze przetw^rz^nie danych osobowych PantfPana dotycz4cych, rr^rusz^
przePlsy, rna PanfPani prawo wniesienia skargi do organu nadzorul4cego ochrong danych
osobowych, to jest Gl6wnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (pto 25 maja 2078 r.
Urzqd Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie przez Pana/Panq danych i wyralenie zgody na prze\v^rzanie danych w celu
teahzaciiPr wa do dy'widendy iest w pelni dobrowolne, jednak niezbgdne do reahzacii celu.

12. Pana/Pani dane nie bEd4 prze\v^tzane w spos6b zzutomatyzowa'y.


