
 

 

 

Browar Wrężel S.A. 
ul. Łęgowa 1 
34-326 Zarzecze 
NIP:  5532515339, REGON: 243583660, KRS:  0000811782 

Do Akcjonariuszy firmy 

Browar Wrężel Spółka Akcyjna 

 

Zarzecze, dnia 05-07-2021 

Szanowni Akcjonariusze, 

w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Browar Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu (dalej 

także: „Spółka”), wynikających w szczególności z art. 328
1
 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) (dalej także: „KSH”), a związanych z koniecznością 

zawarcia przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz z obowiązkiem prowadzenia 

współpracy z podmiotem prowadzącym tenże rejestr, niniejszym informuję, iż dane Akcjonariuszy zostaną 

udostępnione spółce DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 6 ust.1  lit. 

c) RODO
1
 w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy Browaru Wrężel S.A. z siedzibą w Zarzeczu, z 

wyłączeniem danych w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego podanych w 

celu utworzenie konta dostępowego w systemie online Rejestr Akcjonariuszy, które zostaną przekazane na 

podstawie art. 6 ust. 1  lit. a) RODO
1
 pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Akcjonariuszy.  

Udostępnienie danych nastąpi w zgodzie oraz w zakresie określonym powyżej wskazanymi przepisami, 

(w szczególności: nazwisko i imię albo firma (nazwa) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby 

albo inny adres do doręczeo, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na 

komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej). 

Zgodnie z art. 343 KSH, wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru 

akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

W załączeniu znajduje się klauzula informacyjna zawierająca informacje związane z przetwarzaniem danych 

osobowych w powyższym zakresie. 

 

Z poważaniem, 

 

__________________________ 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna 

  

                                                           
1
 RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), Spółka niniejszym przekazuje Pani/Panu następujące 

informacje: 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?  

Administratorem danych osobowych jest BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1, 34-326 Zarzecze, 

REGON: 243583660, NIP: 5532515339, KRS: 0000811782, tel. +48 783 475 872, e-mail: biuro@browarwrezel.pl (dalej: 

„Administrator” lub „Spółka”). 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktowad się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych pod numerem tel. +48 500 717 506 , e-mail: politykaprywatnosci@browarwrezel.pl. 

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego w szczególności z: 

i. konieczności zawarcia przez Spółkę umowy o  prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy - art. 3282 § 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.),  

ii. konieczności prowadzenia przez Spółkę współpracy  z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy w 

związku z realizacją związanych z tym Rejestrem obowiązków oraz w wykonywaniu zobowiązao pieniężnych 

Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 

Rejestr Akcjonariuszy - art. 3281 -  art. 32815 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 

iii. ewentualnej realizacji przez Spółkę prawa dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy za 

pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy art. 3285 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), 

iv. Konieczności umożliwienia złożenia dokumentów akcji w Spółce za pisemnym pokwitowaniem wydanym 

akcjonariuszowi - art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.).  

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, 

dochodzeniu lub obronie roszczeo, wynikłych w szczególności na tle posiadania przez Panią/Pana akcji Spółki, a także na 

utrzymaniu kontaktu z Panią/Panem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej, o ile wyraziła Pani/Pan 

zgodę na taką formę komunikacji. 

Jeżeli wyraziła/-ł Pani/Pan na to zgodę, dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego 

podane w celu utworzenie konta dostępowego w systemie online Rejestr Akcjonariuszy są przetwarzane także na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

3. JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? 

Dane zawarte w sekcji I będą dostępne wyłącznie dla Spółki oraz dla Domu Maklerskiego, prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. Dane 

zawarte w sekcji II, sekcji III oraz imię (imiona) i nazwisko akcjonariusza będą dostępne dla Spółki, Domu Maklerskiego oraz dla 

każdego akcjonariusza Spółki ujawnionego w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki. 

4. KTO MOŻE BYD ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH? 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą byd nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np.: księgowośd, dostawcy 

usług IT, bank, organy publiczne, a także podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy. 

5. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAD PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG? 

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywad Pani/Pana danych osobowych do paostwa trzeciego (przez paostwo trzecie należy 

rozumied kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Pani/a danych do paostw trzecich, będziemy stosowad 

odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeostwo Pani/a danych. 

6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAD PANI/PANA DANE? 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Panią/Pana akcji Spółki a w zakresie danych przetwarzanych na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Po tym 

czasie, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo.  

7. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ? 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może 

Pani/Pan również zgłosid sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieśd 

skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia 

informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. 

 

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, może Pan/i cofnąd wyrażoną zgodę w 

dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

zgody przed jej cofnięciem. 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych. 

 

mailto:biuro@browarwrezel.pl


Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zarejestrowania Pani/Pana akcji w 

Rejestrze Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 343 KSH, wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do 

rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

W zakresie podania adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie uniemożliwi utworzenie konta dostępowego w systemie online Rejestr Akcjonariuszy. 
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