Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy Lubelskiego
Węgla „Bogdanka” S.A. oraz reprezentantów i pełnomocników akcjonariuszy, uczestniczących w
Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
Zgodnie 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) (dalej „RODO”) Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie
Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS: 0000004549, REGON: 430309210, NIP: 713-000-57-84, kapitał zakładowy:
170.067.950,00 zł (dalej również: Administrator).
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (dalej: IOD) pod adresem email: iod@lw.com.pl.
III. Państwa dane osobowe – w zakresie obejmującym imię i nazwisko, nr pesel, seria i nr dokumentu
tożsamość, nr telefonu, adres e-mail, adres, liczba akcji, liczba głosów – Administrator pozyskał z
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub od akcjonariusza, w związku z Państwa
zamiarem uczestnictwa (jako akcjonariusz lub reprezentant bądź pełnomocnik akcjonariusza) w
Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i wykonywania prawa głosu.
IV. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
1. umożliwienia Państwu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka”
S.A., przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenia przez
Administratora zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo
i zamieszczenia tego zapisu na korporacyjnej stronie internetowej Administratora (zgodnie z
pkt I.Z.1.20. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016) - podstawa prawna: prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
2. prawidłowej realizacji zadań Administratora związanych z obsługą osób fizycznych, w tym
akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz reprezentantów i pełnomocników
akcjonariuszy - podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w szczególności:
a) obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(dalej: KSH), takich jak sporządzenie i podpisanie przez Zarząd Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A. listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w celu udostępnienia jej akcjonariuszom, a także
wykonywanie odpisów wskazanej wyżej listy i przesyłanie ich akcjonariuszom (art. 407 § 1,
11 i 2 KSH);
b) obowiązku realizacji przez Administratora prawa akcjonariuszy do udziału w zysku (art. 347
KSH);
c) obowiązków informacyjnych Administratora określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie
publicznej);
d) obowiązków informacyjnych Administratora określonych 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.
V. Podanie przez Państwa danych osobowych – w zakresie danych, których Administrator nie pozyskał
z innych źródeł - jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi realizację celów określonych
w pkt IV powyżej.
VI. Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi prawne oraz pocztowe lub kurierskie. Administrator może powierzyć
przetwarzanie Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego
imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT i ochrony oraz
podmiotom zaangażowanym w proces organizacji Walnych Zgromadzeń Administratora.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych w celach, o których mowa w pkt IV powyżej,
odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy wyłożonej
w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy,
b) gdy posiadacie Państwo lub reprezentowany przez Państwa akcjonariusz co najmniej 5% liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu: Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i inne podmioty (w tym w ramach przekazania danych
do wiadomości publicznej), zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej,
c) użytkownicy sieci Internet, w związku z zamieszczeniem przez Administratora zapisu przebiegu
obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, na korporacyjnej stronie
internetowej Administratora, zgodnie z pkt I.Z.1.20. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2016.
VII. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny
do realizacji celów wskazanych w pkt IV powyżej. Administrator może przechowywać Państwa dane
osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego
na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w tym w szczególności
przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości) lub, gdy będzie istniała inna podstawa
przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
VIII. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
IX. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo żądania: (a) dostępu do treści swoich danych
– w granicach art. 15 RODO, (b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, (c) ich usunięcia
– w granicach art. 17 RODO, (d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
(e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.
X. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie Państwa żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl.
XI. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

