
 

Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy: 

ING Bank Śląski S.A. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych:  
 
Podstawa prawna  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się 
od dnia 25 maja 2018 r. ( dalej nazywamy je Rozporządzeniem).  

W tej informacji zastosowaliśmy zwroty:  
Bank – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Informacje szczegółowe o Banku, w tym o 
wpisie Banku do rejestru sądowego, o numerze NIP, oraz adresie Komisji Nadzoru Finansowego, która jest 
organem nadzorczym, znajdują się na dole każdej strony tej informacji (tzw. stopka).  
Akcjonariusz, czyli Pan/Pani – osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza w związku z 
prowadzeniem Rejestru1 na rzecz Spółek, których jest Pan/Pani Akcjonariuszem. W rozumieniu niniejszej 
informacji „Akcjonariuszem” jest także osoba, która jest pełnomocnikiem Akcjonariusza.  
1 określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  
 
1. Bank – administrator Pana/Pani danych osobowych, dane kontaktowe Banku i inspektora ochrony 
danych.  
Administratorem Państwa danych osobowych jest ING Bank Śląski S.A., który prowadzi, działalność zgodnie 
ze swym statutem. Bank ma siedzibę w Katowicach, kod pocztowy 40-086, ul. Sokolska 34, strona: 
www.ingbank.pl, adres email: rejestrakcji@ing.pl. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem 
ochrony danych Banku pisząc – najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych” – na adres pocztowy 
Banku lub adres elektroniczny: abi@ing.pl.  
 
2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?  
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
3. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pana/Pani dane?  
Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  
a. wykonywania czynności związanych z prowadzeniem przez Bank Rejestru Akcjonariuszy na rzecz Spółek, 
których jest Pan/Pani Akcjonariuszem.  

b. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii 
Europejskiej) lub polskiego mającego zastosowanie do Spółki lub Banku, jako świadczącego usługi 
prowadzenia rejestru akcjonariuszy, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej lub innych przepisów prawa wiążących Spółkę, 
która jest emitentem papierów wartościowych; wykonania innych obowiązków przewidzianych prawem.  
c. Wykonywania praw wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku takich jak dochodzenia 
ewentualnych praw, w tym roszczeń przez Bank lub obrony swych praw lub podmiotu, który Bank 
reprezentuje.  
 
4. W jakich innych celach możemy przetwarzać dane?  
Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Bank może przetwarzać dane w 
innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele 
drugorzędne:  
a. przeniesienie danych do archiwum,  

b. audyty lub postępowania wyjaśniające,  

c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,  

d. pozostałe badania statystyczne lub badania, historyczne lub naukowe,  

e. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Banku.  
 



5. Skąd mamy Państwa dane oraz jakie kategorie danych przetwarzamy?  
Bank przetwarza dane osobowe, które zostały pozyskane za pośrednictwem Spółki, z którą Bank zawarł 
umowę o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy .  
Bank w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, której jest Pani/Pan akcjonariuszem 
przetwarza następujące dane osobowe:  
a) imię i nazwisko,  
b) obywatelstwo,  
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub datę urodzenia - w 
przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,  
d) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,  
e) adres zamieszkania,  
f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;  
g) adres e-mail.  
 
6. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?  
Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:  
a. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,  

b. innych Akcjonariuszy w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym art. 328 
oraz art. 407 kodeksu spółek handlowych,  

c. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej, 
której stroną jest Akcjonariusz lub innej czynności dotyczącej Akcjonariusza,  

d. którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia,  

e. które są izbami rozliczeniowymi lub innymi podmiotami prowadzących rozliczenia lub rozrachunek, 
instytucjami lub schematami płatniczymi, lub podmiotami, które takie podmioty reprezentują, o ile ma to 
związek z czynnością dokonaną przez Akcjonariusza albo na jego rzecz.  
Możemy także przekazywać dane do spółek z Grupy kapitałowej ING – na mocy wiążących reguł 
korporacyjnych lub przepisów prawa takich jak: prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi lub innych przepisów. Jeśli przekażemy dane do podmiotów z Grupy ING poza Europejski 
Obszar Gospodarczy, będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia z wiążących reguł korporacyjnych lub 
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Bank może także powierzać 
dane innym podmiotom, nadal zachowując funkcję ich administratora.  
 
7. Jak długo Bank będzie przetwarzał dane?  
Bank przetwarza dane w okresie trwania umowy pomiędzy Bankiem a Spółką, której dana osoba jest 
Akcjonariuszem. Ponadto Bank przetwarza dane archiwalne po wygaśnięciu danej relacji prawnej przez 
okres archiwizacyjny nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń. Zasadniczy okres archiwizacyjny wynosi 
6 lat, z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba że przepisy 
prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie 
karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu 
postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia.  
Okres przechowywania danych przetwarzanych na podstawie zgody jest wskazany w oświadczeniu o 
zgodzie, w każdym przypadku – jeśli Bank przetwarza dane w tym celu – do czasu odwołania zgody.  
 

8. Akcjonariusz ma prawo:  
a. żądać od Banku dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych.  
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Bank.  
c. przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na 
prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono 
realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia 



danych, zależnie od zakresu żądanych informacji, ze względu na inne przepisy prawa np. bankowego, może 
być wymagane uzyskanie zgody danej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. 
Wnioski w sprawie realizacji praw Akcjonariusz może składać elektronicznie na adres: rejestrakcji@ing.pl 
lub pisemnie. Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne, o ile Bank dla realizacji danego 
uprawnienia udostępnia taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji tożsamości Akcjonariusza. Bank 
może żądać, abyś sprecyzował informacje lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie 
przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Bank przekazuje je informując o użytym formacie 
elektronicznym lub nośniku.  
 
9. Postanowienia końcowe.  
 
Mają Państwo prawo do cofnięcia ewentualnie udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących 
przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Banku do 14  

przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Bank może także przetwarzać 
dane w innym celu o ile w oparciu o inną podstawę prawną.  
Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, możesz wykonywać – na zasadach określonych Rozporządzeniem 
oraz zgodnie z innymi przepisami prawa. 


