
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

(osoba fizyczna) 
Ja niżej podpisany Akcjonariusz:  _   , 

numer dowodu osobistego i seria:    , 

numer PESEL:    , 

adres zamieszkania:   , 

   , 

adres do korespondencji:  , 

  , 

 
numer telefonu kontaktowego:  adres e-mail:  _ , 

 
któremu przysługują akcje Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna w dniu 
złożenia niniejszego pisma tzn. dnia, wnoszę o przydzielenie mi nazwy użytkownika i hasła dostępu do informacji dla 
Akcjonariuszy umieszczonych na stronie internetowej Spółki. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że dostęp do informacji w formie elektronicznej zrealizowany zostanie w terminie 14 dni od 
momentu złożenia wniosku, tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone uprawnienia Akcjonariusza. 
Ponadto oświadczam, że mam świadomość odpowiedzialności karnej i cywilnej, która wiązać się może z poświadczeniem 
okoliczności niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. 
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych wskazanych powyżej  zobowiązuję się w terminie do 14 dni do 
pisemnego powiadomienia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna. z siedzibą  
w Tychach. 

 
Wyrażam zgodę na pozbawienie mnie uprawnień dostępu do informacji dla Akcjonariuszy umieszczonych na stronie 
internetowej Spółki, w przypadku utraty przeze mnie statusu Akcjonariusza Spółki z dniem wykreślenia moich danych  
z księgi akcyjnej (Rejestru Akcjonariuszy) lub z dniem złożenia przez mnie wniosku  o usunięcie z bazy użytkowników. 

 
UWAGA ! Wniosek można złożyć osobiście w miejscach i terminach wskazanych na stronie internetowej www.rpwik.tychy.pl. 
Wypełniony i podpisany wniosek można również przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna., ul. Sadowa 4, Tychy 43-100. 
Pozbawienie uprawnień dostępu do informacji nastąpi na mocy decyzji osoby upoważnionej przez Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna., poprzez usunięcie danego użytkownika z bazy 
danych, bez potrzeby informowania użytkownika o pozbawianiu go uprawnień dostępu. 
Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych – RODO), znajduje się na stronie: https://rpwik.tychy.pl/biuro-obslugi-klienta/rodo/. 
 

 
 
 
 

  , dnia    
 
 
 

Czytelny podpis akcjonariusza 



Komunikat informacyjny w związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 
 

 
Szanowni Akcjonariusze, 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25  maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, 
iż od dnia 25 maja 2018 r. Akcjonariuszom Spółki będą przysługiwać określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 
przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej zwany 
„RPWiK Tychy S.A.”) danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych Akcjonariuszy zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy, tel. 32 325 70 01, 
fax: 32 325 70 05, sekretariat@rpwik.tychy.pl. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka 
Akcyjna możliwy jest poprzez adres e-mail: odo@rpwik.tychy.pl lub telefonicznie nr tel. 32 325 70 01. 
2. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu: 

- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wypełniania praw Akcjonariuszy (art. 406, 407 i 
410 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  
-  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci: konieczności umożliwienia kontaktu  
z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez 
Administratora przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych Akcjonariuszy w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 oprócz Spółki 
będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą walnych zgromadzeń, podmioty uprawnione do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczących asystę i wparcie techniczne dla 
systemów informatycznych i teleinformacyjnych Spółki, w których są przetwarzane dane osobowe, na podstawie 
umów powierzenia danych osobowych, zapewniających bezpieczeństwo i pełne stosowanie wymagań 
wynikających z RODO. 

5. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Tychach Spółka Akcyjna. w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3. 

6. Akcjonariuszom przysługują następujące prawa: 
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”. 

7.  Akcjonariuszom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 

8. Akcjonariuszom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych– o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów 
„RODO”. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wprowadzenia zmian i prowadzenia rejestru wniosków 
o udostępnienie informacji w formie elektronicznej, księgi akcyjnej (Rejestru Akcjonariuszy). Podanie danych ma 
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wpisania do rejestru 
wniosków, księgi akcyjnej (Rejestru Akcjonariuszy), a co za tym idzie również z brak możliwości z korzystania z 
praw Akcjonariuszy. 

10. W stosunku do Akcjonariuszy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany lub na podstawie 
profilowania.  
 
 
 
 


