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Szanowni Państwo,
Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku weszły w życie
postanowienia Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”).
W związku z faktem, iż posiadają Państwo Obligacje wyemitowane przez Murapol S.A. z siedzibą w BielskuBiałej, ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275523, („Spółka”), na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr
06/02/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii KA, następnie zmienionej Uchwałą
Zarządu Spółki nr 1/03/2018 r., z dnia 19 marca 2018 r., w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii
KA, a także na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr B/11/02/2018 w sprawie wyrażenia zgody na emisję
obligacji serii KA, jako obligacji niezabezpieczonych, na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości
nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja („Obligacje”) przekazujemy
Państwu informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku przysługującymi
Państwu uprawnieniami.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami. Zamiany w przepisach prawa związane z
rozpoczęciem stosowania RODO nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych
działań. W świetle powyższego informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, tj.,
podmiot z którym została zawarta pierwotna umowa sprzedaży lokalu, którego w chwili obecnej jest
Pan właścicielem.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Barbara Pióro, z którą można kontaktować się pisząc na adres:
Murapol S.A. ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. związanych z realizacją ewentualnych uprawnień z tytułu posiadanych Obligacji,
b. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
c. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i
statystyk,
d. udzielania odpowiedzi na pisma, skargi, wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się
postępowaniach,
e. archiwizacji;
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
a. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie,
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b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
c. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. procesorom w związku ze zleconymi przez Murapol S.A. działaniami realizowanymi w imieniu
spółek Grupy Murapol,
b. uprawnionym do realizacji obowiązków wynikających z tytułu Obligacji
c. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
d. organom egzekucyjnym,
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu
o następujące kryteria:
a. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny
czas,
b. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,
8. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia
Państwa danych osobowych.
9. Posiadają również Państwo prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Państwa
danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
prosimy kierować na adres Administratora: Murapol S.A. ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała, z
dopiskiem "Dane osobowe" .
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