Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy NanoGroup S.A. będących osobami fizycznymi
oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi,
zgodnie z Rozporządzeniem 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)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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”), NanoGroup Spółka Akcyjna informuje, co następuje:
1. Administratorem danych osobowych:



akcjonariuszy NanoGroup S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników
akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu i wykazali swój status akcjonariusza, w tym, w zakresie osób
fizycznych uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którzy są wpisani do księgi akcji imiennych (księgi akcyjnej),



akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A.
lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A.,



akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy złożyli wniosek o udostępnienie
odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,



akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy złożyli żądanie zwołania Walnego
Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad zwołanego
Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekty uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
(wszystkie w/w podmioty zwane dalej jako: „Akcjonariusze”),

jest NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532
Warszawa, e-mail: info@nanogroup.eu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000649960, posiadająca NIP 5213757847, REGON 365989838, o
kapitale zakładowym w wysokości 16.747.883,00 złotych opłaconym w całości (dalej także
jako „Administrator”).
2. Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 (w zakresie akcji
zdematerializowanych), pochodzą z zapisów objętych księgą akcyjną prowadzoną przez
Zarząd NanoGroup S.A. na podstawie art. 341 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w zakresie
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz uprawnień zastawników i użytkowników)
oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w
związku z koniecznością wykazania statusu Akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby
akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.
3. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego
Zgromadzenia NanoGroup S.A., w tym, w celu umożliwienia Akcjonariuszom uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. oraz dla prawidłowej realizacji zadań związanych z
obsługą Akcjonariuszy, w tym dla realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy
akcjonariuszy na ich żądanie.
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4. Podstawą prawną przetwarzania danych
wskazanym w punkcie 3 powyżej, jest:

osobowych

Akcjonariuszy,

w

celu

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO), tj. w szczególności:



obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek
handlowych, tj. dotyczących: umożliwienia Akcjonariuszom udziału w
Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. (art. 4063 Kodeksu spółek
handlowych), wyłożenia listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia
Akcjonariuszom możliwości przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu
zarządu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia
(art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), umożliwienia Akcjonariuszom
spółki publicznej realizacji prawa żądania przesłania i przesyłania listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 1 Kodeksu





spółek handlowych), umożliwienia Akcjonariuszom realizacji prawa
żądania wydania i wydawania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek
handlowych),
obowiązków informacyjnych określonych przepisami ustawy z dnia
29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (art. 70 pkt 2 i pkt 3 wskazanej ustawy),
obowiązków informacyjnych określonych przepisami Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 dotyczących
przekazywania, w formie raportu bieżącego, m.in. informacji przewidzianych
przez § 19 ust. 1 pkt 3, 4, 9, 10, 12 i 13 wskazanego Rozporządzenia),

b) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez NanoGroup S.A. lub stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– związane z obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń lub roszczeń Akcjonariuszy w związku ze zwołaniem lub odbyciem
Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
5. Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być przekazywane: innym akcjonariuszom,
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora oraz organom lub
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. W szczególności
dane Akcjonariuszy mogą być ujawniane przez NanoGroup S.A.:
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podmiotom współpracującym z NanoGroup S.A. w związku z Walnym
Zgromadzeniem,
w
szczególności
podmiotom
świadczącym
usługi
uczestniczącym w realizacji procesu zwołania i przeprowadzenia Walnego
Zgromadzenia, w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi prawne,
Akcjonariuszom, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy,
którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu listy
akcjonariuszy lub przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną,
Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z realizacją obowiązku
przewidzianego przez art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczącego
przekazywania Komisji, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony
dzień Walnego Zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji
przysługujących każdemu z nich,



w związku z obowiązkiem przewidzianym przez art. 70 pkt 3 ustawy z dnia
29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
dotyczącym równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji
Nadzoru Finansowego oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., w terminie 7 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, wykazu
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym
zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z
posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na
tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

6. Okres przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy jest uzależniony od celu w
jakim dane są przetwarzane, a w związku z tym okres, przez który dane osobowe
Akcjonariuszy będą przechowywane jest ustalany w oparciu o przepisy prawa, które
obligują do przetwarzania danych przez określony czas. Dane Akcjonariuszy będą
przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji
celów określonych w punkcie 4 powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie
wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku zaskarżenia
uchwał
Walnego
Zgromadzenia
do
czasu
prawomocnego
zakończenia
postępowania sądowego w tym zakresie.
7. Akcjonariuszowi przysługują
danych osobowych:

następujące prawa związane

z

przetwarzaniem



prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),



prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16
RODO),



prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), przy czym prawo to nie
przysługuje (nie ma zastosowania), w zakresie w jakim przetwarzanie jest
niezbędne w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, a w tym w
przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z
obowiązku prawnego (zgodnie art. 17 ust. 3 lit. b RODO),



prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w
sytuacjach wskazanych w art. 18 RODO,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach, kiedy
NanoGroup S.A. przetwarza dane osobowe Akcjonariusza na podstawie swojego
prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77
RODO).



8. Akcjonariuszowi, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, nie przysługuje
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, z uwagi na brak przesłanek
wskazanych w art. 20 ust. 1 RODO.
9. Dane osobowe Akcjonariuszy nie podlegają przetwarzaniu w sposób całkowicie
zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przekazywane do państw trzecich.
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