Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy UNIBEP S.A.
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest UNIBEP S.A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 19, 17-100
Bielsk Podlaski (dalej: „Administrator”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych
można skontaktować się Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@unibep.pl lub
pisemnie na ww. adres siedziby.
2. Dane osobowe akcjonariuszy, którzy zgłosili zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu pochodzą z Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych (art. 4063 KSH).
Dane osobowe akcjonariuszy, którzy za pośrednictwem poczty elektronicznej żądają umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad, zgłaszają projekty uchwał lub swoich pełnomocników przed
terminem Walnego Zgromadzenia pochodzą bezpośrednio od tych osób bądź ich przedstawicieli.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
• wypełnienia obowiązków prawnych spółki publicznej w związku z obsługą osób fizycznych,
posiadających akcje Administratora oraz zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w tym:
o umożliwienia akcjonariuszom, ich pełnomocnikom i innym uprawnionym osobom
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 KSH);
o podpisania przez Zarząd Administratora i udostępnienia, kopiowania i przesyłania
innym akcjonariuszom listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu (art. 407 KSH);
o realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
o przekazywania do publicznej wiadomości, do KNF oraz spółce prowadzącej rynek
regulowany wymaganych informacji zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
o realizacji obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim,
• udokumentowania prawidłowości przebiegu Zgromadzenia oraz podjętych uchwał, a także w
celu zabezpieczenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
• kontaktowania się z akcjonariuszami w kwestiach organizacyjnych związanych z Walnym
Zgromadzeniem oraz weryfikacji tożsamości uczestników Walnego Zgromadzenia na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości realizacji ww. celów, w tym celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć:
• personel Administratora,
• podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i
wsparcia technicznego, usługi systemu elektronicznego głosowania, usługi pocztowe, usługi
archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i

consultingowe, kancelarie prawne) w zakresie koniecznym w celu obsługi Walnego
Zgromadzenia i realizacji celów określonych w pkt 3.,
• inni Administratorzy (m.in. notariusze, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),
• inni akcjonariusze i ich pełnomocnicy,
• uprawnione organy publiczne w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności
Komisja Nadzoru Finansowego.
Dane osobowe akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą być również publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane
do wiadomości publicznej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i wykonania obowiązków
prawnych związanych z Walnym Zgromadzeniem, a po tym czasie przez okres określony w
obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy
o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w
szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy. Protokoły, uchwały i inna dokumentacja
z Walnego Zgromadzenia będzie przechowywana przez okres obowiązywania podjętych uchwał,
okres niezbędny do ich, a także dla celów rozliczeniowych i dowodowych do czasu realizacji celu
takiego przetwarzania.
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych
objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub 2) podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

