
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że: 

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Browar Brokreacja Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie, ul. Św. Filipa 23/4 (31-150), dla której prowadzone są akta rejestrowe 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 784171, która posiada numer NIP: 6762565643, numer REGON: 
38326934300000 (dalej: Spółka lub Administrator). Wszelkie zapytania dotyczące 
przetwarzania danych osobowych przez Spółkę proszę kierować na adres: 

2.        Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer 

pesel oraz pozostałe dane identyfikacyjne są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji 

obowiązków Administratora wobec Akcjonariuszy, oraz wobec innych podmiotów i instytucji. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celu nałożonego przez 

ustawodawcę, jakim jest m.in. dokonanie dematerializacji akcji, konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości przekazania ich do Domu Maklerskiego, a tym 

samym prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 

3.        Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę na podstawie państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, oraz w celu realizacji prawnie 

usprawiedliwionych interesów Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. 

f) Rozporządzenia. 

4.        Państwa dane mogą być udostępnione przez Spółkę: 

a) Podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b) Podmiotom, którym Spółka powierzyła wykonywanie czynności maklerskich, na dzień 

przekazywania niniejszej informacji jest to: Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Twarda 18 (00-105), dla której prowadzone są akta rejestrowe przez Sąd 

Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 274307, która posiada numer NIP: 1070006735. 

5.        Państwa dane są przechowywane przez okres prowadzenia rejestrów, a po jego zakończeniu 

w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

6.        Przysługują Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych 

osobowych, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

7.        Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 



8.        Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 


