Nota prawna, polityka prywatności oraz klauzula informacyjna
I.

Inwestowanie w spółkę Bialcon S.A.

Subskrypcja otwarta akcji Spółki pod firmą: Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej („Spółka”)
będzie prowadzona w trybie określonym w art. 7 ust. 4 pkt 5 oraz art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym oferta sprzedaży akcji Spółki nie wymaga
udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego bądź sporządzenia memorandum
informacyjnego. Wszelkie prawne informacje dotyczące emisji akcji Spółki znajdziecie Państwo w
dokumentach udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności w dokumencie
zatytułowanym jako: „Podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego.” Uprzejmie
prosimy by dokonali Państwo analizy ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje Spółki, w
szczególności prosimy o zapoznanie się z istotnymi ryzykami dostrzeżonymi i wyliczonymi przez
Spółkę w dokumencie: „Podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego”, nadto
prosimy o upewnienie się, że rozumieją Państwo ryzyko związane z inwestycjami w akcje Spółki
lub ewentualnie zasięgnięcie porady niezależnego doradcy, co do zaangażowania się w tego
typu inwestycje.
II.

Polityka prywatności

Administratorem portalu www.akcje.bialcon.pl jest Spółka pod firmą: Bialcon S.A. z siedzibą w
Białej Podlaskiej. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w
formularzach, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw.
„ciasteczka”), a także poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego,
na którego serwerach umieszczony jest serwis www.akcje.bialcon.pl
Portal gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Portal może zapisać
informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP). Dane w formularzu nie są
udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu
są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania
procesu obsługi złożenia zapisu na akcje. Dane podane w formularzu mogą być przekazane
podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania
informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen
internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi
administrator portalu w tym zakresie współpracuje. Portal korzysta z plików cookies. Pliki cookies
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest administrator portalu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących
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jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika portalu, określania profilu użytkownika w celu
wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych. W ramach portalu
stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne (session cookies) i stałe
(persistent cookies). Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies do
czasu ich usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu. Pliki cookies zamieszczane na
urządzeniu końcowym użytkownika portalu wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z administratorem portalu reklamodawców i partnerów. Zalecamy zapoznanie
się
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(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).
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wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam
dopasowanych do sposobu w jaki użytkownik korzysta z portalu. W tym celu mogą zachować
informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W
zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania portalem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane
zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas
nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana
przez protokół http; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL
strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do
portalu nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o adresie
IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Powyższe
dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępnione wyłącznie za
zgodą tej osoby. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez
portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
z żądania.
Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
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ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z
instrukcjami:
Internet Explorer 9
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Chrome http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/managing/
Safari http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera http://help.opera.com/Windows/12.00/pl/cookies.html
III.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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”), informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Bialcon
spółka akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydz.
Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000377159, NIP: 5372604429, ul.
Celników Polskich 14; 21-500 Biała Podlaska, adres e-mail: sekretariat@bialcon.pl, tel. 667 755
881 („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z
Magdaleną Kowalewską ,e-mail: abi@bialcon.pl
Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać w celu zrealizowania procesu
objęcia przez Ciebie akcji w Spółce, a w szczególności, w poniższych celach w oparciu o
poniższe podstawy prawne
a. w zakresie odbierania i archiwizowania Twoich oświadczeń woli,
jako realizacji praw osób składających zapis na akcje
Administratora, korzystania z portalu – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f
RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony
cel/uzasadniony interes Administratora),
b. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych
roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
c. w zakresie dochodzenia roszczeń lub reklamacji związanych z
korzystaniem z portalu lub procesem objęcia akcji – art. 6 ust. 1 lit.
f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes
Administratora),

d. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń w
związku z objęciem akcji – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
(wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes
Administratora),
e. w zakresie prowadzenia procesu oferty, objęcia akcji,
podwyższenia kapitału zakładowego i wykonywania obowiązków
Administratora wobec Ciebie, a także w celu korzystania przez
Ciebie z uprawnień akcjonariusza – art. 6 ust. 1 lit. b, d oraz f
RODO (prawnie usprawiedliwiony cel Administratora/żywotne
interesy osoby fizycznej/uzasadniony interes Administratora),

f.

w celu przesłania Ci upominków, które otrzymasz w związku z
objęciem akcji Spółki i zrealizowania procesu wysyłki i dostawy
oraz ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b, d oraz f RODO
(prawnie usprawiedliwiony cel Administratora/żywotne interesy
osoby fizycznej/uzasadniony interes Administratora).

Reasumując: Obejmując akcje Spółki przekazujesz nam szereg swoich danych osobowych.
Będziemy je przetwarzali w tym celu, aby doprowadzić do końca proces objęcia przez Ciebie
akcji i podwyższenia kapitału zakładowego, a kolejno by móc umożliwić Ci realizowanie Twoich
praw jako akcjonariusza, w szczególności dzięki czemu Spółka będzie mogła Cię informować o
zgromadzeniach akcjonariuszy. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
wykonania ww. czynności.
Informujemy, iż przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe, aby móc skutecznie
przeprowadzić procedurę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji
otwartej i zrealizować doprowadzić do uzyskania przez Ciebie bądź przez reprezentowaną przez
Ciebie osobę prawną statusu akcjonariusza Spółki: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
PESEL lub numer paszportu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do doręczeń.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Administratora działalności
gospodarczej.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom
Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także
podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom
usług technicznych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych, prawnych, księgowych
umożliwiających Administratorowi przygotowanie i prowadzenie emisji akcji u Administratora oraz
właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie
ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających
bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł
wnieść skargę do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by przeprowadzić prawidłowo proces objęcia
przez Ciebie akcji.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać Twoich
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
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