KLAUZULA INFORMACYJNA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
NA DZIEŃ 26.02.2020 r.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”)
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: „Zgromadzenie”), Spółka będzie przetwarzała dane osobowe
akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania w ich imieniu, innych osób uprawnionych do wykonywania
prawa głosu na Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (dalej łącznie zwanych: „Akcjonariuszami”).
W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:
a) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, Polska. Kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem email: board.office@baltona.pl, tel. +48 22 519 20 12 lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Marcina Flisa 4, 02-247
Warszawa;
b) Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:
rodo@baltona.pl, tel. +48 22 519 20 12 lub adres korespondencyjny: ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, Polska;
c) Celem przetwarzania danych osobowych jest spełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu
spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Zgromadzenia, umożliwienie
Akcjonariuszom wykonywania swoich praw względem Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia
ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
d) Spółka przetwarza:
 dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz
numer PESEL;
 dane zawarte na pełnomocnictwach;
 dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, tj.: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących
głosów;
 w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
e) Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów
wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych
pełnomocnictwach;
f) Spółka przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczący:
sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy, list obecności na Zgromadzeniu, list z kandydatami na
Przewodniczącego Zgromadzenia oraz do Komisji Skrutacyjnej, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika
oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw względem Spółki;
 art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Spółki w postaci:
 umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości;
 dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
g) Dane osobowe dostępne na listach akcjonariuszy, listach obecności, listach kandydatów na Przewodniczącego oraz do
Komisji Skrutacyjnej oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być
przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty e-mail są przechowywane przez okres
umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
h) W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek
handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza. Ich niepodanie wiąże się z brakiem
możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu. W przypadku adresu e-mail podanie go jest dobrowolne, lecz niezbędne do
umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej. Jego niepodanie wiąże się
z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
i) Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania,
przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa te nie są
bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
j) W przypadki nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

