
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

AKCJONARIUSZY FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. będących osobami fizycznymi oraz
pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali
udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI
„FORTE” S.A. lub listy akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie
odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie
spraw w porządku obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia (dalej: łącznie Akcjonariusze) jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi
Mazowieckiej (07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000021840, o kapitale zakładowym 23 930 769 PLN w całości opłaconym, posiadającą NIP: 7590005082, REGON:
550398784 – zwana dalej „Spółką”.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod następującym adresem e-mail:
daneosobowe@forte.com.pl.

3. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w
szczególności w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie, a także w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z dochodzeniem, ustalaniem i zabezpieczaniem roszczeń.

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, którego brak realizacji uniemożliwia uczestnictwo w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także realizację innych praw Akcjonariuszy wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy jest art. 6 ust. 1c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie RODO) w zw. z Kodeksem spółek handlowych, ustawą o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.

5. Kategorią danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę są dane Akcjonariuszy umieszczone na liście akcjonariuszy
uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dane akcjonariuszy i ich pełnomocników
umieszczone na liście akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dane pełnomocników akcjonariuszy
zawarte w pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dane
akcjonariuszy i ich pełnomocników wskazane we wniosku o udostępnienie odpisów list akcjonariuszy i wniosku w sprawach
objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, we wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad
zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniosku zawierającym projekt uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Mając na uwadze powyższe w szczególności przetwarzane będą następujące dane osobowe: dane
identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane adresowe, dane kontaktowe oraz numer zaświadczenia.

6. Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli Akcjonariuszy, w szczególności w
związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosowania lub prawa
reprezentowania w imieniu Akcjonariusza.

7. Dane Akcjonariuszy mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A. w zakresie
realizacji obowiązków Spółki dotyczących przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku danych
objętych listą akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub listą obecnych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na podstawie Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom, którzy złożą żądanie
przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną, a także Komisji Nadzoru
Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych,
sądom, kancelarii notarialnej, kancelarii prawnej obsługującej Spółkę oraz innym podmiotom i organom, które mają prawo
zażądania udostępnienia ww. danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane Akcjonariuszy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych.

9. Akcjonariuszowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Należy jednak pamiętać, iż prawa
te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

10. Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11. Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

12. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.


