
Klauzula Informacyjna 

dla akcjonariuszy BIOTON S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy,  

w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi 

Administrator danych 

BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Starościńska 5, (dalej: „BIOTON”) informuje, że jest administratorem danych 
osobowych akcjonariuszy BIOTON będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, będących osobami 
fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub 
pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu BIOTON lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów 
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, 
wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego 
Zgromadzenia (dalej: łącznie „Akcjonariusze”).  

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

BIOTON przywiązuje znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego też zdecydowała się na wyznaczenie Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: iod@bioton.com.   

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

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 ich przedstawicieli  
w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu 
lub prawa reprezentowania Akcjonariusza. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego 
Zgromadzenia BIOTON, w tym w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.  
BIOTON będzie przetwarzał Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie przez Państwa danych 
jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa handlowego, z uwagi na zamieszczenie danych w dokumentach korporacyjnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy w celu wskazanym powyżej jest wypełnienie obowiązków prawnych 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z art. 407 par 1(1) kodeksu spółek handlowych oraz prawnie uzasadniony interes BIOTON 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, prowadzenia przez BIOTON monitoringu wizyjnego, wydawania identyfikatorów w 
ramach kontroli dostępu, czy rejestracji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 
wzajemnych roszczeń. Przetwarzając Państwa dane BIOTON nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów 
prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji. 
Dane Akcjonariuszy będą przechowywane przez okres 1 (jednego) roku od daty Walnego Zgromadzenia BIOTON, na które 
zostały przygotowane, a w przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania sądowego w tym zakresie. 

Odbiorcy danych 

Na podstawie stosownych umów dostęp do danych Akcjonariuszy mogą uzyskać podmioty z nim współpracujące,  
w szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia,  
w tym podmioty i ich upoważnieni pracownicy dostarczający rozwiązania takie jak: usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, 
usługi prawne oraz Akcjonariusze, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub 
przesłania listy pocztą elektroniczną. Państwa dane co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza 
Europejski Obszar Gospodarczy.  

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych 

Akcjonariuszowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
❖ prawo dostępu do treści swoich danych, 
❖ prawo do sprostowania, 
❖ prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
❖ prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od BIOTON danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Akcjonariusz może przesłać te dane 
innemu administratorowi danych lub zażądać, aby BIOTON przesłał dane do innego administratora. Jednakże BIOTON 
zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko 
co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy, 

❖ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach, kiedy BIOTON przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną 



sytuację na adres poczty elektronicznej: iod@bioton.com lub adres siedziby BIOTON z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych” 

 
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem:  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
 
Nadto, Akcjonariuszowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 
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