
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY, 
REPREZENTANTÓW I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY  

 

Na podstawie 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 w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” 
informujemy, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy, ich reprezentantów lub pełnomocników 
akcjonariuszy będących osobami fizycznymi jest: 

Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Polska (adres do korespondencji: Labo Print S.A., ul. 
Szczawnicka 1, 60 471 Poznań, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000472089 (dalej Administrator, Spółka). 

Z Administratorem można kontaktować się drogą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej bądź 
drogą poczty elektronicznej na adres personal@laboprint.eu  

2. Kategorie danych osobowych 

Administrator na potrzeby zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przetwarza 
następujące kategorie danych osobowych akcjonariuszy lub ich reprezentantów i pełnomocników: 
dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane adresowe, dane kontaktowe (numer telefonu, adres 
email) numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, numer PESEL oraz wizerunek. 

Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez akcjonariusza lub jego 
pełnomocnika, GPW w Warszawie S.A., KDPW lub inny uprawniony organ lub podmiot, o ile nie można 
ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach opisanych 
w tej informacji. 

3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna 

Dane osobowe akcjonariuszy lub ich reprezentantów i pełnomocników akcjonariuszy mogą być 
przetwarzane w następujących celach: 

1) zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na 
nim prawa głosu przez uprawnione osoby - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

2) realizacji Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym 
zarejestrowania oraz transmisji obrad Walnego Zgromadzenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  
RODO,  

3) realizacji obowiązku udostępnienia akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

4) rozpatrywania wniosku lub dokonywania innych czynności związanych z wykonywaniem przez 
Akcjonariuszy praw z akcji emitowanych przez Spółkę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

5) prawidłowej identyfikacji osób w zakresie dopuszczenia do udziału w walnym zgromadzeniu, 
dopuszczeniu do głosowania, obsługi i weryfikacji pełnomocnictw, o których mowa Regulaminie 
Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,  

6) wykonywania praw wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu administratora tj. w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

Podstawą przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy, ich reprezentantów i pełnomocników 
akcjonariuszy jest realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z Kodeksem 
Spółek Handlowych w zakresie przeprowadzenia i zapewnienia możliwości uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Labo Print S.A., w tym zapewnienia możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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4. Odbiorcy danych 

Dane osobowe akcjonariuszy lub ich reprezentantów i pełnomocników mogą być przekazywane: 

1) innym akcjonariuszom w przypadku, gdy dotyczą akcjonariuszy Spółki  na podstawie art. 407 § 1 i 
§ 11 Kodeksu spółek handlowych, 

2) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w 
tym Komisji Nadzoru Finansowego,  

3) podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Administratora, celem wykonania 
ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: dostawcom zewnętrznych systemów 
wspierającym działalność administratora, w szczególności wsparcia technicznego przy organizacji 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na podstawie zawartych umów. 

Dane osobowe akcjonariuszy lub ich pełnomocników w postaci ich wizerunku zarejestrowane podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane w ramach realizacji transmisji w czasie rzeczywistym 
oraz publikacji nagrania na stronie internetowej Administratora. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, jak i 
przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń 
cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.  

6. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom lub ich reprezentantom 
i pełnomocnikom przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, 
2) prawo do sprostowania danych osobowych, 
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

7. Źródło pochodzenia danych 

Dane osobowe mogą pochodzić: 

1) bezpośrednio od akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza Spółki  
2) z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przypadku, gdy dotyczą 

akcjonariusza Spółki, 

8. Wymóg podania danych 

Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika danych osobowych jest konieczne w celu określonym 
w pkt 3, dla weryfikacji uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sporządzenia i  
przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego, ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Dane osobowe akcjonariusza, reprezentanta lub pełnomocnika akcjonariusza nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 


