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1. Administratorem danych osobowych jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, 

ul. Raciborska 35a, 44 – 200, NIP: 642-28-84-378, KRS: 0000369700, REGON: 

240018741, e-mail: iod@digitree.pl dalej zwany Administratorem.  

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są 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:  

a) z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej „KSH”) – (np. na potrzeby sporządzenia 

protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej/Walnego Zgromadzenia, podjęcia 

przez Walne Zgromadzenie uchwały m.in o udzieleniu absolutorium, o wyborze 

na członka Rady),  

b) z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 986 ze zm.) – (np. w celu dokonania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego),  

c) a także w celu: dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzenia 

wymaganej prawem dokumentacji księgowej i podatkowej.  

 

Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, 

w szczególności polegających na prowadzeniu z Państwem korespondencji, 

zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na 

ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami. 

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i 

wykonywania uprawnień jako członka Rady Nadzorczej. Skutkiem niepodania takich 

danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji 

uprawnień/obowiązków. 

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Państwa statusu 

członka Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach 

Walnego Zgromadzenia i w dokumentach załączanych do protokołów będą 

przechowywane do czasu zakończenia działalności Administratora. W przypadku 

przetwarzania 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. 

 

5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  Nie będzie stosowany wobec nich 

mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.  

 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

• dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

• podmioty świadczące na naszą rzecz usługi badania jakości obsługi, usługi 

prawne, analityczne, marketingowe;  

• operatorzy pocztowi i kurierzy;  

• operatorzy systemów płatności elektronicznych;  
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• organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

 

7. Mają Państwo prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych; 

• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn 

związanych ze Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych 

osobowych w przypadku gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. 

 

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw 

mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@digitree.pl 

 

  


