INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY
LARQ S.A.
Na podstawie przepisów 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej:
„Rozporządzenie RODO”), Larq S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w związku ze zwoływaniem Walnych
Zgromadzeń Akcjonariuszy (dalej: „WZ”, „WZA”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe
Akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do
wykonywania prawa głosu na WZA oraz dane osobowe ujawniane w trakcie WZA (łącznie zwanych
„Akcjonariuszami” lub „Państwem”).
W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16, lok.
U4, 00-349 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 289126,
NIP: 5252287848, kapitał zakładowy w wysokości 776.783,30 zł, wpłacony w całości.
2. Dane kontaktowe
Do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych służy następujący adres email:
administrator_rodo@larq.pl, a w przypadku kontaktu w formie pisemnej adres wskazany w pkt 1
powyżej.
3. Kategorie danych osobowych
Kategorią danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę są dane Akcjonariuszy umieszczone na
liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZ, dane akcjonariuszy i ich pełnomocników
umieszczone na liście akcjonariuszy obecnych na WZ, dane pełnomocników akcjonariuszy zawarte w
pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza podczas WZ, dane akcjonariuszy i ich
pełnomocników wskazane w żądaniu zwołania WZ, dane akcjonariuszy i ich pełnomocników wskazane
we wniosku o udostępnienie odpisów list akcjonariuszy i wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad WZ, we wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad zwołanego WZ lub wniosku
zawierającym projekt uchwały WZ. Spółka przetwarza następujące kategorie Państwa danych
osobowych: (i) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr PESEL lub nr dowodu osobistego, identyfikator
w KDPW), dane adresowe, oraz numer zaświadczenia; (ii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich
uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także
(iii) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty
elektronicznej.
4. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków
wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, obowiązków informacyjnych nałożonych na
Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem WZ, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania
swoich praw w stosunku do Spółki, w tym sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w
WZ oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestnictwa lub do reprezentowania osoby
uprawnionej, w tym akcjonariusza na WZ, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO oraz
ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed
roszczeniami.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych Akcjonariuszy
Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
a)

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczący: sporządzania i
przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na WZ, umożliwienia głosowania poprzez
pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki
(np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

b)

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia
kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności 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 elektronicznej 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.
7. Prawa osoby której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę są Państwo uprawnieni 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 powyższe nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Pochodzenie danych
Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników
i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza,
posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosowania lub prawa reprezentowania w imieniu
Akcjonariusza.
9. Odbiorcy danych
Odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi
informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi
archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy
zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli
być również w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, doradcy prawni obsługujący WZ,
w tym notariusz oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora.
10. Wymóg podania danych
W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza,
a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w WZ. W przypadku adresu poczty
elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu

pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się
z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
12. Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

