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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW KOMEX S.A. 

 

Dotyczy: Przetwarzanie danych osobowych przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej i innych 

powołanych organów w KOMEX S.A. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie pod 

adresem ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000321389, REGON: 015228059, 

NIP: 5262643581, kapitał zakładowy: 2 773 500,00 zł (opłacony w całości) (dalej „Komex”). 

2. W zakresie danych osobowych można skontaktować się z Komex za pomocą poczty tradycyjnej 

pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04–993 Warszawa) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: 

dane.osobowe@51015kids.eu.  

3. Komex wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie za 

pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa) lub drogą e-

mailową pod adresem: iod@51015kids.eu.  

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z 

dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych oraz z przepisów ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 roku – Krajowy Rejestr Sądowy. W uzasadnionych sytuacjach Komex może 

przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu polegającego na archiwizacji wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej 

Administratora lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 

5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnych do realizacji powyższych 

celów. Administrator przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, inne dane osobowe, których podanie jest wymagane przepisami prawa. 

6. Komex w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z 

koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w ramach wspierania 

nas w realizacji naszych obowiązków prawnych związanych z obsługą korporacyjną 

Administratora, powierzamy dane osobowe w szczególności takim podmiotom jak kancelarie 

prawne oraz podmioty świadczące usługi księgowe lub audytorskie.    

7. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym. Państwa dane osobowe mogą 

zostać przekazane do Państw Trzecich w wyjątkowych sytuacjach, ale zawsze w takim przypadku 

przekazywanie danych osobowych odbywa się jedynie do Państw Trzecich, co do których Komisja 
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Europejska stwierdziła, że zapewniają̨ one odpowiedni poziom ochrony lub poprzez stosowanie 

standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych; 

b. sprostowania danych osobowych; 

c. usunięcia danych osobowych; 

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f. przenoszenia danych osobowych; 

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (wcześniej zalecamy kontakt z Administratorem 

lub wyznaczonym IOD). 

9. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w szczególności poprzez: 

a. kontakt e-mailowy pod adresem: dane.osobowe@51015kids.eu,  

b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bysławska 82 (04 – 993 

Warszawa). 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt. 4 niniejszej klauzuli. 

11. Przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania. 
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