
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  (dalej  „Dane  Osobowe”)  jest  Urbum  spółka  z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 00-785) przy ul. Grottgera 25 
lok. 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w  Warszawie  XIV  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS 
0000627982, REGON 364980195, NIP 534252315241, (dalej „Administrator”). 

Celem  przetwarzania  Danych  Osobowych  jest  zaoferowanie  Pani/Panu  akcji  w  Urbum  spółka  z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,  z siedzibą i  adresem w Warszawie 
(kod 00-764) przy ul. Sobieszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla  m.  st.  Warszawy w Warszawie  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000791357, REGON 383660099, NIP 5213869003 (dalej „Spółka”).

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art.  6 ust.  1 lit.  a i  lit.  f  
Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć oprócz Administratora również uprawnieni przedstawiciele 
Spółki.

Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody jednak nie dłużej niż przez okres, w 
którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z objęciem akcji w Spółce.

Podanie  Danych  Osobowych  przez  osobę,  której  dane  dotyczą  jest  warunkiem  potencjalnego 
zaoferowania przez Administratora objęcia akcji w Spółce.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 

18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej  zgody na przetwarzanie jej 

Danych Osobowych,  co jednak nie  będzie  miało  wpływu na  legalność  przetwarzania  danych 
takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem 
przez nią z prawa do wycofania zgody,

e) prawa  do  wniesienia  w  dowolnym  momencie  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  jej  Danych 
Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 
RODO,

f) prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją  praw przysługujących osobom, 
których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorami kierując korespondencję na adres 
Administratora lub za pośrednictwem strony internetowej www.urbum.pl.
U Administratora wyznaczony został  inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez email: adres biuro@urbum.pl.

Niniejszą informację otrzymałem

….................................................

(data i podpis)


