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KALUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY I PEŁOMOCNIKÓW 

AKCJONARIUSZY Szpital w Knurowie Sp. z o.o..  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital w 

Knurowie Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie , ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów, Regon 241297217, 

Nip 9691554118, KRS 0000334712, kontakt nr. tel. 323319202, mail. sekretariat@szpitalknurow.pl 

PODSTAWA PRAWNA Informacja jest przekazywana, na podstawie art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

Rozporządzenie lub RODO. 

 DANE KONTAKTOWE W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się 

skontaktować telefonicznie  nr. tel. 323319202, lub mail. sekretariat@szpitalknurow.pl. W Szpitalu 

został wyznaczony inspektor ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem: 

iod@szpitalknurow.pl.  

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 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: z art. 341, art. 

347-349, art. 407, art. 410, art. 412 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r.; Dz.U. z 2017 r., poz. 1577; dalej „KSH”) oraz w celu 

zapewnienia przez Szpital w Knurowie Sp. z o.o. realizacji uprawnień/obowiązków akcjonariuszy i ich 

pełnomocników, jak również w celu prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej i 

podatkowej. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, 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, jak również (o ile będzie 

to miało związek z działalnością Szpitala) w następujących celach pobocznych: archiwizowanie 

danych, prowadzenie audytów wewnętrznych w Szpitalu, badania statystyczne lub badania 

historyczne, lub naukowe doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na 

rzecz szpitala.  

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH Podanie Państwa danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako członka Akcjonariusza lub 

Pełnomocnika Akcjonariusza . Skutkiem niepodania takich danych jest niemożność podjęcia działań 

mających na celu umożliwienie realizacji Państwa uprawnień/obowiązków. 

 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I ŹRÓDŁO ICH POCHODZENIA W 

przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem uprawnionym z akcji imiennych, Pani/Pana dane 

pozyskaliśmy od Pani/Pana, w szczególności na podstawie otrzymanych formularzy, pism, umów, 

oświadczeń itp. W przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki, Pani/Pana 

dane pochodzą od Pani/Pana lub od Pani/Pana mocodawcy i obejmują dane wskazane na 

otrzymanym przez Spółkę pełnomocnictwie. Szpital 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 dotyczące akcji: liczba, rodzaj i numery 



2 
 

akcji, dane bankowe: numer rachunku bankowego i nazwa banku, w którym rachunek jest 

prowadzony. 

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE Państwa dane osobowe mogą 

być udostępniane: - osobom zatrudnionym w Szpitalu, upoważnionym do przetwarzania danych w 

ramach wykonywanych obowiązków, w szczególności zajmującym się obsługą posiedzeń Rady 

Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia („WZ”), - notariuszowi sporządzającemu protokół z 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 Knurowie Sp. z o.o. w 

zakresie utrzymania usług (np. obsługa prawna; finansowa; firmy doradcze; obsługa IT).  

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO Państwa Dane osobowe nie będą 

przekazywane państwom trzecim. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza Szpital w Knurowie Sp. z o.o. z tym 

zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach WZ i w dokumentach załączanych do protokołów 

będą przechowywane do czasu zakończenia działalności Szpitala. 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.  

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE 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. Uprawnienie do 

przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., 

nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub 

własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia 

danych jest bezpłatna. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych 

Osobowych. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną.  

_________________________________________ Data i podpis  
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