
 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla członka rady nadzorczej 

 

 

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) Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. 

w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rzeszowska 20, 36- 200 Brzozów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@artgos.pl 

3. Celem przetwarzania jest: 

a. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu spółek handlowych (np. na potrzeby sporządzenia protokołu 

z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o udzieleniu 

absolutorium lub uchwały o wyborze);  

b. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania 

wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego); dokonania rozliczeń 

finansowych (m. in. wypłata wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji); dokonania rozliczeń podatku 

dochodowego od osób fizycznych (deklaracje podatkowe PIT); 

c. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. działania niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora: monitoring wizyjny, wewnętrzna identyfikacja wizualna osób 

przebywających na terenie firmy 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków 

służbowych; 

b. Inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów 

podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe; 

5. Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą 

przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, 

a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych 

wyżej. 

 

 

 

 

                                                                                                                          
 

 

 

 


