
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją
oraz uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27.09.2022 r.

1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy będących osobami fizycznymi jest ALL
GOOD Spółka Akcyjna z siedzibą 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 24I/U9.

2. Adres email administratora danych: sklep@coffeedesk.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym mogą się

Państwo kontaktować pod adresem: iod@coffeedesk.pl.
4. Dane osobowe akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy przetwarzane są w celu

organizacji oraz uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALL GOOD S.A., które
odbędzie się stacjonarnie, w Kołobrzegu w dniu 27 września 2022 r. (dalej: „ZWZ”).

5. Przetwarzaniu podlegać będą następujące dane osobowe akcjonariuszy oraz
pełnomocników akcjonariuszy: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy
jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rodo), tj. organizacja ZWZ,
udostępnianie listy akcjonariuszy osobom uprawnionym, wykonywanie prawa głosu przez
osoby do tego uprawnione, jak również komunikacja z akcjonariuszami lub pełnomocnikami
akcjonariuszy w związku z ZWZ - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych;

b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rodo), tj. dochodzenie
roszczeń przez Spółkę lub obrona przed roszczeniami akcjonariuszy zgłoszonymi w związku
ze zwołaniem lub odbyciem ZWZ.

7. Dane osobowe zostaną przekazane:
a) GK PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w

Sobótce, ul. Poprzeczna 8, 55-050 Sobótka, REGON: 93201720000000, NIP: 8971597513,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr
0000825955- autorowi oprogramowania posiedzenia.pl- w celu obsługi systemu oddawania
głosów podczas ZWZ;

b) kancelariom prawnym i notarialnym wspierającym administratora danych w realizacji ZWZ.
8. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z podstaw wskazanych w pkt 6 powyżej.
9. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane przez

niezbędny okres do organizacji ZWZ, a po tym czasie- przez okres wymagany przepisami
prawa lub okres przedawnienia roszczeń dla celów dochodzenia albo obrony przed
ewentualnymi roszczeniami, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone
wobec Spółki w związku z ZWZ.

10. Akcjonariuszowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych
osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach, kiedy ALL GOOD S.A.

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego
interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty
elektronicznej: iod@coffeedesk.pl lub adres siedziby ALL GOOD S.A. z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą pochodzić z Domu

Maklerskiego NAVIGATOR SA z siedzibą w Warszawie lub bezpośrednio od akcjonariusza
albo pełnomocnika lub jego mocodawcy.

12. Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza danych osobowych jest
konieczne w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w ZWZ oraz wykonania prawa głosu.

13. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, za wyjątkiem wprowadzenia danych dotyczących akcjonariusza do
elektronicznego systemu liczenia głosów w ramach aplikacji posiedzenia.pl.

14. Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy nie będą podlegać
profilowaniu, ani przekazaniu do państwa trzeciego.
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