Informacja dla Akcjonariuszy/Pełnomocników Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. dotycząca zasad
postępowania na terenie i w obiektach Grupy LOTOS S.A. w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca
2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – w okresie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii.
Mając na uwadze realne zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2, w celu minimalizacji ryzyka
epidemicznego i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie Spółki, Grupa LOTOS S.A.
wprowadziła stosowne zasady postępowania na terenie i w obiektach Grupy LOTOS S.A.
W związku z powyższym, wszystkie osoby wchodzące i przebywające na terenie lub w budynkach Grupy
LOTOS S.A. zobowiązane są do stosowania i przestrzegania nw. zasad.
1. Każda osoba wchodząca na teren GL S.A. jest zobowiązana stosować się do komunikatów
znajdujących się przy każdym wejściu na teren Spółki.
2. Powinna poddać się pomiarowi temperatury ciała.
3. Zobowiązana jest zachowywać 1,5 m dystans społeczny.
4. Powinna zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki przy wejściu na teren chroniony GL S.A. w takich
miejscach jak ciągi komunikacyjne budynków biurowych, windy i klatki schodowe, sale
konferencyjne oraz podczas przemieszczania się w przestrzeni otwartej, np. po drogach, placach,
parkingach, jeśli nie jest zachowany minimalny dystans 1,5 m od innej osoby.
Osoby, które naruszą przepisy obowiązujące na terenie chronionym GL S.A. w związku ze stanem
epidemii oraz osoby, u których występują symptomy choroby Covid-19 (m.in. zostanie stwierdzona
podwyższona temperatura ciała, przekraczająca wartość progową 37,5 oC), nie zostaną wpuszczone na
teren chroniony Spółki.
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy/Pełnomocników
Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. znajdują się pod poniższym adresem:
https://inwestor.lotos.pl/2898/strefa_inwestora/klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy_grupy_lo
tos_sa
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osób uzyskujących wstęp
i poruszających się po terenie Grupy LOTOS S.A. znajdują się pod poniższym adresem:
https://www.lotos.pl/2685/poznaj_lotos/ochrona_danych_osobowych
Zaleca się też zapoznanie z aktualnymi i wiarygodnymi komunikatami informacyjnymi zamieszczanymi
na stronach internetowych:
Rady Ministrów
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Światowej Organizacji Zdrowia
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19

