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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
AKCJONARIUSZY RPWIK TYCHY S .A. 

 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 - Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. - 

RODO), informujemy, że:  

   

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (RPWiK Tychy S.A.) z siedzibą w Tychach, 

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219629, NIP: 6460010322, numer 

REGON: 270544647, tel.: 32 325-70-01, e-mail: sekretariat@rpwik.tychy.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o niezbędność realizacji zadań 

związanych z obsługą podmiotów posiadających akcje RPWiK Tychy S.A.,  

w szczególności w celu: wydawania odpisów i wyciągów z księgi akcyjnej, organizacji  

i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy RPWiK Tychy S.A., a także  

oparciu o niezbędność wykonania przedmiotu umowy kupna – sprzedaży akcji,  

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) 

RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania 

czynności związanych z przedmiotem działań dotyczących akcjonariuszy RPWiK 

Tychy S.A., przez cały okres realizacji umowy lub innych działań związanych z ich 

obsługą oraz przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie 

określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom 

kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz RPWiK Tychy S.A. usługi doradcze, 

podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną działalności RPWiK Tychy S.A. 

oraz archiwom zewnętrznym.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich 

sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez 
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przesłanie swojego żądania na adres: odo@rpwik.tychy.pl, a także prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Pana/Panią swoich praw 

wynikających z posiadania akcji. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.  

6. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe, z uwagi na dzisiejszy profil działalności 

RPWiK Tychy S.A., nie będą podlegały profilowaniu.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich 

przechowywania do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres  

i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.   

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie 

internetowej RPWiK Tychy S.A. pod adresem: https://rpwik.tychy.pl (zakładka BOK -> 

RODO).  

   

Kontakt:  

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, 

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  

e-mail: odo@rpwik.tychy.pl, tel. 32 3257-001 

 


