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 INFORMACJA  

DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą 

informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  

sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu, adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki 

 

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rykiszpital.pl lub listowanie  

na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. 

 

Cel oraz podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego  

z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:  

1) z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U.  

z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej „KSH”) – (np. na potrzeby sporządzenia 

protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez Walne Zgromadzenie 

uchwały o udzieleniu absolutorium, uchwały o wyborze na członka Rady),  

2) z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 986 ze zm.) – (np. w celu dokonania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),            

3) a także w celu: dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzenia 

wymaganej prawem dokumentacji płacowej, księgowej i podatkowej.  

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również, w celach wynikających  

z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności polegających  

na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub  

na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami. 

 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 3 

Kategorie Danych Osobowych, Które Przetwarzamy i Źródło Ich Pochodzenia 

Pani/Pana dane pozyskaliśmy od Pani/Pana, w szczególności na podstawie 

otrzymanych formularzy, pism, umów, oświadczeń itp. Szpital Powiatowy w Rykach 

przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące 

osobę, w szczególności: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu 

tożsamości, dane adresowe i teleadresowe w szczególności adres e-mail i numer 

telefonu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), dane bankowe: numer rachunku 

bankowego i nazwa banku, w którym rachunek jest prowadzony.   

 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane: - osobom zatrudnionym w szpitalu, 

upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków,  

w szczególności zajmującym się obsługą spraw kadrowych, organizacją posiedzeń 

Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia („WZ”), oraz innym osobom trzecim  

w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, - na żądanie organów 

publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem. Państwa dane mogą być 

przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelariom prawnym lub 

windykacyjnym w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub windykacyjnego; 

firmom zewnętrznym obsługującym szpital w zakresie utrzymania usług (np. obsługa 

IT). 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez 

Panią/Pana statusu członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że dane zawarte 

w protokołach WZ i w dokumentach załączanych do protokołów będą przechowywane 

do czasu zakończenia działalności Szpitala Powiatowego w Rykach. W przypadku 

przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, będą 

one przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas 

niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia  

i wykonywania uprawnień jako członka Rady Nadzorczej. Skutkiem niepodania takich 

danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji 

Państwa uprawnień/obowiązków. 
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Przysługujące prawa 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

(gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

(w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo 

wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – 

przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj.  

do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.  

 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Szpital Powiatowy w Rykach  sp. z o.o. przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji, 

które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 


