
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z przepisami 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: „RODO”), Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. 

przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.  
 

Niniejsza klauzula informacyjna jest klauzulą ogólną, szczegółowy okres przez jaki dane osobowe będą  

przechowywane, dodatkowe podstawy prawne przetwarzania, informacja o czynnościach 
przetwarzania w ramach, których podanie danych jest obowiązkowe lub może następować 

przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, informacja o dodatkowych prawach 
przysługujących osobom, których dane dotyczą i inne właściwe dla procesu informacje są wskazywane 

w sposób precyzyjny w szczegółowych klauzulach informacyjnych przekazywanych odpowiednio dla 

danego procesu.  
 

Oznaczenie Administratora danych osobowych  
 

Administratorem danych osobowych jest Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8. 53-659 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366831, 
NIP: 5272638446 (dalej: „Administrator”).  

 
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem w 

sprawach ochrony przetwarzanych danych osobowych i wykonywania praw z tym związanych, możliwy  

jest z wykorzystaniem następujących środków poprzez:  
 

1) wysłanie korespondencji pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres siedziby Administratora,  
2) wysłanie wiadomości elektronicznej na adresem e-mail: uzdrowiska@uzdrowiska-pgu.pl 

3) kontakt telefoniczny pod numerem telefonu kontaktowego: (+48) 71 790 01 80 

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych  
 

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane bezpośrednio przez osoby, których dotyczą lub 
uzyskane z innych źródeł, w tym ze źródeł publicznie dostępnych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, strona 

internetowa, publiczny profil na portalu społecznościowym).  
 

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:  

 
1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

wskazanych w takiej zgodzie, w tym do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;  
2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie lub 

związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy;  

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze wynikających w szczególności z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości 

lub z obowiązków archiwizacyjnych;  
4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, takich jak:  
- prowadzenie korespondencji,  

- zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  

- konieczność ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,  
- przesyłanie danych w ramach grupy kapitałowej,  

- zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.  
 

 



Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane 

adresowe,  

Kontaktowe oraz inne kategorie danych niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych.  
 

Odbiorcy danych osobowych  
 

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:  

 
1) pracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych,  

2) podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w imieniu 
Administratora, do których należą: firmy świadczące usługi księgowe, audytorskie, 

archiwizacyjne, spółki informatyczne,  
3) organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej,  
4) podmiotom, którym udostępnienie danych jest dokonywane w ramach uzasadnionych 

interesów Administratora, w tym podmiotom, które należą do grupy kapitałowej 
Administratora,  

5) podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie udzielonej zgody.  

 
Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego  

Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.  
 

Okres przechowywania danych osobowych  
 

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonego celu 

przetwarzania lub przez okres wymagany przepisami prawa z zastrzeżeniem przepisów 
archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji. Administrator, co do zasady, 

przechowuje dane osobowe:  
 

1) przetwarzane w celu zgodnym z wyrażoną zgodą – do momentu cofnięcia zgody,  

2) przetwarzane w celu realizacji umowy -przez okres wykonywania umowy, wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dochodzenia i obrony przed roszczeniami 

przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, 
3) przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora – do czasu ustania 

tych interesów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.  

 
 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa  
przysługuje:  

 

1) prawo do dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,  
2) prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 i art. 19 RODO,  

3) prawo do usunięcia do danych osobowych („do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 i art. 
19 RODO,  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 i art. 19 RODO,  

5) prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO,  
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 

RODO,  
7) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art.7 ust. 3 RODO.  

 
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje prawo do jej  

cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a 

także na przetwarzanie z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ewentualne 
ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami).  

 



W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

Obowiązek podawania danych osobowych  
 

Podanie danych osobowych jest konieczne i obowiązkowe w przypadku, gdy wynika to z przepisów 

prawa oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, ponieważ brak ich podania może uniemożliwić 
skuteczne jej zawarcie, realizację lub prowadzić do jej rozwiązania.  

 
Podanie danych osobowych, co do zasady jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może 

uniemożliwić np. skuteczne prowadzenie korespondencji, prowadzenie procesu rekrutacji lub 
wykonanie innych realizowanych czynności.  

 

Podanie danych osobowych na podstawie zgody w celach objętych przedmiotową zgodą jest 
całkowicie dobrowolne.  

 
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie  

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie występuje zautomatyzowane przetwarzanie 
danych osobowych, w tym profilowanie.  

 
 


