Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obligatariuszy będących osobami
fizycznymi oraz pełnomocników obligatariuszy
1. Administratorem danych osobowych jest MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000534585, posiadająca numer NIP: 5272726050, numer REGON: 360331494, kapitał
zakładowy: 41 652 852,00 zł, kapitał wpłacony: 41 652 852,00 zł (dalej: „Spółka” lub
„Administrator”).
2. Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych obligatariuszy Spółki będących
osobami fizycznymi, jak również pełnomocników obligatariuszy, będących osobami fizycznymi.
3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@marvipol.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Spółki z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”.
4. Dane osobowe obligatariusza są pozyskiwane od podmiotu uprawnionego do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych lub są przesyłane przez obligatariuszy, pełnomocników i
przedstawicieli, w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu obligatariusza.
W przypadku pełnomocnika lub innego przedstawiciela dane osobowe pochodzą z
otrzymanego przez Administratora pełnomocnictwa i przedstawionego dokumentu
tożsamości (jego kopii).
5. Spółka przetwarza dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, informacje o
posiadanych obligacjach i przypisanych im uprawieniach, a w przypadku pełnomocników –
również dane o rodzaju i zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) wypełnienia przez Administratora obowiązków i praw wynikających z warunków emisji
obligacji oraz przepisów ustawy o obligacjach, nałożonych na Administratora
w związku ze zwołaniem zgromadzenia obligatariuszy oraz umożliwienie
obligatariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Administratora, w tym
sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu
obligatariuszy, umożliwienia uczestnictwa w nim oraz weryfikacji uprawnienia do
osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym
obligatariusza na zgromadzeniu obligatariuszy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z przepisami ustawy o obligacjach);
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu uczestniczenia w zgromadzeniu
obligatariuszy i realizacji innych praw wynikających z posiadania statusu obligatariusza i wynika
z właściwych przepisów prawa, w wskazanych w pkt. 6 powyżej.
8. Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do
realizacji celów określonych w pkt. 6 powyżej, a po tym czasie - do upływu okresu
przedawnienia roszczeń z nich wynikających.
9. Odbiorcami danych osobowych są:
a) upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia
Administratora,
b) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, w tym inni obligatariusze (w związku z ich prawem
do przeglądania listy obligatariuszy, w związku z wyłożeniem listy obligatariuszy oraz
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prawem do otrzymania odpisu tej listy), jak również podmioty uprawnione do
prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
c) podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące
usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia zgromadzenia
obligatariuszy, w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi prawne, a także
podmioty świadczące usługi księgowe, kurierskie, telekomunikacyjne.
10. Dane osobowe obligatariuszy co do zasady nie są przekazywane poza terytorium EOG,
jednakże dane osobowe mogą być wysłane poza EOG na podstawie przepisu art. 56 ustawy
o obligacjach, który przewiduje, że nasz obligatariusz może zażądać przesłania mu listy
obligatariuszy na wskazany przez niego adres.
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę obligatariuszom przysługują
następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych,
b) do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach,
kiedy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego
interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację, którą należy
podać;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec
obligatariusza skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.
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