
1 
 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy spółki i ich pełnomocników  
 

1. OASIS DIAGNOSTICS spółka akcyjna z siedzibą 
w Konstantynowie Łódzkim, ul. generała Mariana 
Langiewicza 54, 95-050 Konstantynów Łódzki, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000714713, NIP: 7312059969, 
REGON: 369336270, kapitał zakładowy: kapitał 
zakładowy: 154.461,00 zł (w całości opłacony), adres 
e-mail: contact@oasis-diagnostics.eu jest 
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej 
Administratorem) akcjonariuszy i ich pełnomocników, 
zwanych dalej łącznie Akcjonariuszami. Administrator 
ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 
Konrada Cioczka, z którym można się skontaktować 
elektronicznie poprzez adres e-mail: privacy@oasis-
diagnostics.eu 

2. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są przez 
Administratora w celu identyfikacji osób uprawnionych 
do wykonywania czynności w związku z posiadaniem 
akcji w spółce.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
aczkolwiek niezbędne do dopuszczenia danej osoby do 
realizacji zadań określonych statutem spółki lub innymi 
aktami wewnętrznymi lub dokumentami (m.in. na mocy 
pełnomocnictwa, uchwał).   

4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres 
niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 
i 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane 
przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu 
poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie 
lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze 
szczególnych przepisów prawa lub z prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 

5. Źródłem przetwarzanych danych osobowych są osoby, 
których dane dotyczą (Akcjonariusze).  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest: 

a)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
w tym przepisów korporacyjnych, podatkowych, czy 
dotyczących sygnalistów, lub 

b)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 
Administratora, jakim jest: 

a. wprowadzenia zabezpieczeń danych, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
spółki i ochrony jej interesów;  

b. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń 
do czasu ich przedawnienia lub do czasu 
zakończenia właściwych postępowań, jeśli 
zostały one wszczęte w tym okresie, 

c. zabezpieczenia posiadanych danych na 
serwerach i dyskach zewnętrznych oraz 
przeprowadzanie backup'ów tych danych 

7. Dane osobowe Akcjonariuszy są przekazywane do 
państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria (w związku z 
korzystaniem z usług chmurowych), jednakże jest to 
Państwo spełniające odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych przekazywanych z UE, zgodnie z 
decyzją Komisji Europejskiej.  

8. Administrator może udostępniać dane osobowe 
podmiotom trzecim bez zgody osoby, której dane 
dotyczą, w szczególności podmiotom prawa 
publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. 
organom podatkowym, organom ścigania i innym 
podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy 
Urząd Skarbowy). Administrator udostępnia dane 
osobowe podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia 
postępowań windykacyjnych przez kancelarię 
adwokacką współpracującą z Administratorem. 

9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania 
podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz 
Administratora. Bez powierzenia danych osobowych do 
przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić 
swojej działalności. Administrator powierza dane 
osobowe Akcjonariuszy w szczególności firmom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi, które są 
niezbędne do bieżącej działalności Administratora. 

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
11. Akcjonariusze mają prawo do:  

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych 
osobowych, 

b) dostępu do swoich danych osobowych, 
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, 

sprostowania danych osobowych, 
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 
e) ograniczenia przetwarzania, 
f) przenoszenia danych, 
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych 

osobowych, 
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,  

i) niepodlegania profilowaniu, 
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych 
uprawnień wynikających z przepisów RODO. 

12. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące 
przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora, należy kierować na adres e-mai: 
privacy@oasis-diagnostics.eu lub w formie pisemnej 
na adres:  

ul. generała Mariana Langiewicza 54, 
95-050 Konstantynów Łódzki 
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