Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych wspólników spółki
i byłych wspólników
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MEDALKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Adres - ul. Gajowa 7, 62-510 Konin, numer telefon 63 240 79 20,
e-mail: sekretariat@medalko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych (IOD), jest nim Elżbieta Michalska. Z inspektorem
można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą
e-maila: iod@medalko.pl lub telefonicznie pod nr 882106073.
3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
Zapewnienie możliwości wykonania praw udziałowych i egzekwowania obowiązków wynikających
z posiadanych praw do udziałów
- prowadzenie księgi udziałów,
- rozliczenia z udziałowcami,
- kontaktu z udziałowcami w celu wysyłania zawiadomień o walnych zgromadzeniach wspólników
Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikający
z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Krajowego Rejestru Sądowego, Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Realizacji Państwa praw i obowiązków wynikających z Umowy Spółki
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu
- art. 6 ust. 1 lit. f), gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed
roszczeniami.
4. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
- członkom rady nadzorczej i samym wspólnikom,
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- firmom wspierającym obsługę teleinformatyczną,
- bankom,
- podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej,
- operatorom pocztowym.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:
- prowadzenie księgi udziałów: przez czas istnienia obowiązku prawnego prowadzenia księgi udziałów,
- rozliczenia ze wspólnikami: 6 lat (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).
- dane będą przetwarzane przez okres posiadania statusu wspólnika, a po jego utracie dane osobowe będą

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń – roszczeń przysługujących spółce wobec wspólnika , jak
i wspólnika wobec spółki – z reguły jest to 3 letni termin przedawnienia.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną
sytuacją zgodnie z art. 21 RODO,
7. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
8. Zgoda na przetwarzanie danych
Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe ,
a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.
9. Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich
oraz organizacjom międzynarodowym.

