
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA AKCJONARIUSZY CURTIS HEALTH CAPS S.A. 

W związku z przepisami 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 („RODO”), 

niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe w związku z 

obejmowaniem emitowanych przez Spółkę akcji lub w procesie obrotu tymi akcjami, zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Kto jest administratorem Pani / Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Curtis Health Caps S.A. z siedzibą w 

Wysogotowie, adres: ul. Batorowska 52, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000871229 

(„Spółka”). 

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?  

Pani / Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Pani / Pana.  

W związku z objęciem lub nabyciem akcji Spółki, w zależności od konkretnego przypadku możemy 

zbierać dane osobowe, takie jak:  

(a) imię i nazwisko; 

(b) adres zamieszkania oraz adresy korespondencyjne; 

(c) numery identyfikacyjne takiej jak PESEL lub NIP; 

(d) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu); 

(e) numer rachunku bankowego. 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks spółek handlowych, 

ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Spółki. 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych? 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych 

będących akcjonariuszami Spółki, m.in. w  tym w szczególności, w celu przeprowadzenia Walnego 

Zgromadzenia, prowadzenia księgi akcyjnej oraz realizacji innych wymogów prawa spoczywających na 

Spółce. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO – 

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora. 

Jeśli udzielą Państwo odrębnej zgody, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów. W 

takim wypadku każdorazowo zostanie Pani / Pan wyraźnie i odrębnie zapytany o wyrażenie zgody. 

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą 

wykonywane, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 
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z akcji oraz przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi 

przepisami prawa 

Dane przetwarzane przez Spółkę na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody, będą 

przechowywane do momentu jej cofnięcia. 

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe podmiotom trzecim? 

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla prawidłowej realizacji projektów Spółki. 

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki 

(podmioty przetwarzające), w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, wsparcia i 

utrzymanie infrastruktury IT, obsługi zamówień, weryfikacji zgodności (audyty) czy szkoleniowe. Takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej ze Spółką, a przekazanie tych danych objęte 

jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Spółki.  

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.  

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych? 

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Spółkę poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest Spółka, w zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla prawidłowego wykonania zadań realizowanych przez Spółkę. 

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi 

przewidziane w art. 44 i n. RODO. 

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?  

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych 

– w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu 

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych 

osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa 

się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Spółkę. W takim przypadku Spółka przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że 

wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które 

są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

Cofnięcie dobrowolnie udzielonej zgody przez Panią / Pana będzie równoznaczne z zaprzestaniem 

przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w sposób 

niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W jaki sposób może Pani / Pan skontaktować ze Spółką? 
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Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej może Pani / Pan kierować do Spółki w 

formie: 

(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: odo@chc.com.pl 

(b) pisemnej na adres: Curtis Health Caps S.A., Wysogotowo, ul. Batorowska 52, 62-081 

Przeźmierowo. 

 
 


