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Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych akcjonariuszy LUBFARM S.A. 

z siedzibą w Lublinie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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)  Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1, zwanego dalej RODO 

informujemy, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest  LUBFARM S.A. z siedzibą w Lublinie (20-750), przy 

ul. Łanowej 8, zwana dalej LUBFARM. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubfarm.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą akcjonariuszy 

spółki LUBFARM tj. w celu prowadzenia Księgi Akcyjnej, wydawaniem odpisów i wyciągów z księgi 

akcyjnej, zwoływania Walnych Zgromadzeń. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) rodo w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 1 lit f) rodo, gdzie prawnie 

uzasadnionym interesem administratora jest realizacja czynności administracyjnych i technicznych 

związanych z obsługą Księgi Akcyjnej i Walnych Zgromadzeń. 

LUBFARM będzie przekazywać Państwa dane osobowe jako Akcjonariuszy Spółki innym odbiorcom, 

którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz LUBFARM. LUBFARM będzie 

udostępniał Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie 

z przepisów prawa, w tym np.  innym akcjonariuszom, w związku z ich prawem do przeglądania listy 

akcjonariuszy wyłożonej w lokalu Spółki. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez LUBFARM przez czas istnienia obowiązku ich 

przetwarzania do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez 

obowiązuje przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o 

rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych 

w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.  

Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

iod@lubfarm.pl mogą Państwo realizować swoje prawa tj.: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu; 

• prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

• prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 

RODO; 
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• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 

21 RODO; 

• prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

LUBFARM S.A. ul. Łanowa 8, 20 - 750 Lublin. 

 

 


