Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy oraz innych osób uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988, wysokość kapitału zakładowego
(wpłaconego w całości): 8.762.746.970.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na
adres: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A.
ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.
3. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe, (jeżeli ma to zastosowanie
w Państwa przypadku):
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, adres, nr i seria dowodu tożsamości, nazwa firmy
akcjonariusza oraz miejsce siedziby – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą),
b) dane kontaktowe (np. adres, adres mailowy),
c) dane związane z wykonywaniem praw z posiadanych akcji (np. imię nazwisko właściciela,
nazwa firmy właściciela, adres właściciela).
4. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od uprawnionych podmiotów w tym m.in. Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 4063 § 1, 2,
3 i 5 KSH.
5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) umożliwienia Państwu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu [podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa art. 4063 § 1, 2 , 4 i 5 KSH],
b) prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje spółki
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego
przepisami prawa - art. 407 § 1, 1¹ i 2 KSH],
c) realizacji obowiązku informacyjnego [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych],
d) realizacji obowiązku informacyjnego [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim],
e) nagranie oraz rozpowszechnianie zapisu audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia [podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu
administratora w postaci utrzymania wysokich standardów komunikacji z rynkiem kapitałowym],
f) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych - przez okres
wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów [podstawa prawna Art. 6
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],
g) ewentualnych postępowań sądowych związanych z prawami akcjonariuszy - przez czas trwania
postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia - realizacja praw i obowiązków w przypadku potencjalnego postępowania
sądowego],
h) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby
wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach g) i h) [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora
w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
Dane przetwarzane w celach, o których mowa w lit. a) do d) będą przetwarzane jedynie przez okres
istnienia obowiązku ich przechowywania w stosunku do realizacji celów określonych powyżej
zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisy prawa.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji
uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia
uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów
w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu
uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące
prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych,
b) Prawo do sprostowania danych,
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) Prawo do przeniesienia danych,
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Prawo do sprzeciwu – dodatkowe informacje.
Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas
Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania
stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy
nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być jednak nadrzędne wobec
Państwa interesów, praw i wolności.

7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe
informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania.
9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej
(„EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy akcjonariusz mający siedzibę poza
EOG zwróci się do Spółki o przesłanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz w sytuacji, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom
mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą
być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach
trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których
decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto
w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem
danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich
udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Podmioty Grupy TAURON Podmioty i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; (tj. m.in. inni akcjonariusze, Komisja
Nadzoru Finansowego),
b) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
c) Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze Walnego Zgromadzenia, w tym. m. in.
obsługujące rejestrację akcjonariuszy i zapewniające elektroniczny system głosowania,
d) Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
e) Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe,
f) Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.

g) Podmioty świadczące usługi w zakresie rejestracji audio-video Walnego Zgromadzenia
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych
osobowych.
Słownik:
Rozporządzenie - Rozporządzenie 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). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.
KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych.
TPE - TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114
Katowice. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988, wysokość
kapitału zakładowego (wpłaconego w całości): 8.762.746.970.

