
KLAUZULA INFORMACYJNA (AKCJONARIUSZE DRAGO ENTERTAINMENT S.A. I ICH PEŁNOMOCNICY)  
 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo 
ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się 
przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula 
informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu 
przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.  
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  
 
Administratorem danych osobowych jest:  
 
Drago Entertainment z siedzibą w Krakowie, ul. Albańska 3, 30-662 
Kraków, NIP 5532010533, REGON 070878886, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział 
XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000851770, 
z kapitałem zakładowym w wysokości 108.565,50 zł, w całości 
wpłaconym (dalej: ”Spółka”, „Drago Entertainment S.A.”). 
 
adres korespondencyjny: ul. Albańska 3, 30-662 Kraków 
e-mail: inwestor@drago-entertainment.com 
telefon: (+48) (+48) 12 346 28 57 
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez 
akcjonariusza Spółki zamiaru uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 
4063 § 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, 
dalej: „Kodeks spółek handlowych”). 
 
Jakie dane osobowe przetwarzamy? 
 
Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych 
osobowych akcjonariuszy Spółki (pozyskane od Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych), a także dane osobowe 
pełnomocników akcjonariuszy Spółki (pozyskane od akcjonariuszy 
Spółki): 
 
- imię (imiona) i nazwisko, 
- nazwa 
- numer PESEL,  
- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
- numer NIP i REGON,  
- adres zamieszkania, 
- adres e-mail,  
- numer telefonu,  
- inne dane kontaktowe (w szczególności znajdujące się na 

dokumentach pełnomocnictw). 
 
Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż 
wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub Statutu Spółki. 
 
Niepodanie określonych danych osobowych, nieudzielenie lub 
wycofanie zgody na ich przetwarzanie może oznaczać 
w konkretnych okolicznościach brak możliwości uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania na nim prawa głosu. 
 
Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych? 
 
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f 
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 („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 
zm.4) w celu organizacji Walnego Zgromadzenia Drago 
Entertainment S.A. i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu 
oraz innych praw wynikających ze statusu akcjonariusza Spółki 
przez uprawnione osoby, w tym w celu sporządzenia listy osób 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
weryfikacji uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Spółki oraz spełnienia wymogów prawa dotyczących Drago 
Entertainment S.A. jako spółki publicznej. 
 
Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do wykonania 
obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających m.in. z 

Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 20202 r. poz. 
2080) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu prawnie uzasadniony 
interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 
Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo jak będzie to 
miało znaczenie dla realizacji wskazanych wyżej celów, jak również 
realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w danym czasie. Po upływie ww. 
okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie 
stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa lub gdy dalsze 
przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w 
oparciu o inną podstawę niż zgoda. W przypadku zaskarżenia 
uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, dane będą przechowywane 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w 
danej sprawie. 
 
Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy 
niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania 
udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub 
konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.  
 
Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez 
profilowanie) w celu podejmowania decyzji?  
 
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym 
poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji.  
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe? 
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z 
usług, z których korzystamy, mogą wymagać transferu 
i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych 
osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie 
oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. (i) odbiorca 
znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych (w tym w Stanach Zjednoczonych, jeśli odbiorca 
jest certyfikowany w ramach programu Tarczy Prywatności), lub (ii) 
w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak 
np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych 
zatwierdzone przez Komisje ̨ Europejska) ̨.  
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
 
Inni akcjonariusze 
 
Możemy udostępniać niezbędne dane osobowe innym 
akcjonariuszom Spółki na podstawie art. 407 § 1 i § 11 Kodeksu 
spółek handlowych. 
 
Usługodawcy 
 
Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom 
świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi 
marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi 
konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa.  
 
Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych 
dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz 
respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 
Podmioty powiązane  
 
W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji 
naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi 
podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej 
działalności możemy udostępniać i/lub przenieść niektóre lub 
wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.  



 
Obowiązki prawne i bezpieczeństwo 
 
Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom 
administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom 
w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące 
przepisy prawa (np. rozliczenia podatkowe, ubezpieczenia 
społeczne, itp.), jak również na żądanie ww. organów, instytucji 
i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na 
żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy 
także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do 
ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.  
 
Jakie posiadasz prawa?  
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu 
praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa: 
- prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich 

kopii), 
- prawo do przenoszenia danych,  
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
- prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania, 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, 
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
- prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni 

(wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów 
marketingu bezpośredniego),  

- prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.  
 
W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw? 
 
Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu 
komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. 
Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej 
możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał 
kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi 
zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych 
uprawnień: inwestor@drago-entertainment.com  
 
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym 
 
Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób 
niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również 
wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych).  
 
Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych  
 
Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych 
(wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad 
przewarzania danych osobowych.  
 
 

 


