
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej  

w Megrez Sp. z o.o. 

Administrator  

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach umowy cywilno-prawnej jest: 

Megrez Sp. z o.o.,  
ul. Edukacji 102,  
43-100 Tychy 
tel.: +48 32 32 55 171, 32 32 55 280 
fax: 32 32 55 284  
www.szpitalmegrez.pl 

  
 

Inspektor ochrony danych  

Mogą się Państwo kontaktować z  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:  

Megrez Sp. z o.o.,  

ul. Edukacji 102,  

43-100 Tychy  

lub iodo@szpitalmegrez.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających 

z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" 

mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia 

umowy). 

 

Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy. 

Ponadto odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty z którymi Megrez Sp. z o.o. zawarł umowy na  świadczenie  

usług  serwisowych dla użytkowanych w Megrez Sp. z o.o. systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom 

ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług prowadzenia 

spraw kadrowych, wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności 

pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

 

Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do 

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 

archiwizacyjnego. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Mają Państwo prawo do:  

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

4) prawo do usunięcia danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji;  

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 – 193 Warszawa) 

 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 

http://www.szpitalmegrez.pl/
mailto:iodo@szpitalmegrez.pl

