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INFORMACJA 
o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów, klientów  

w celu wystawienia faktury 

 

Kto jest 
administratorem 
moich danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Megrez Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edukacji 
102, 43-100 Tychy, www.szpitalmegrez.pl. 
Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy 

• telefonicznie: 32 32 55 171, 32 32 55 280 

• faxem: 32 32 55 284 

• przez e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl 

Z kim mogę się 
skontaktować w 
kwestiach związanych 
z przetwarzaniem 
moich danych 
osobowych? 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Megrez 
Sp. z o.o.  możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: 
iodo@szpitalmegrez.pl lub listownie kierując pismo na adres administratora. 

Jaki jest cel 
przetwarzania moich 
danych osobowych? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Jako podmiot leczniczy prowadzący działalność 
leczniczą jesteśmy zobowiązani do 
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
spoczywają na nas obowiązki podatkowe 
(wystawianie faktur VAT za świadczone przez 
nas usługi). 

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. 
c) oraz zgodnie z  art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w 
związku z zapisami ustaw: 
• z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej 
• z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług 
•z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
•z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa; 

Jako podmiot leczniczy prowadzący działalność 
leczniczą mamy prawo do dochodzenia 
roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas 
działalności i tym samym przetwarzania 
Państwa danych w tym celu. 

W ramach tzw. prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, którym jest 
dochodzenie naszych roszczeń i obrona 
naszych praw – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) i  f) 
oraz art. 9 ust.2 lit. f) RODO. Prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora w 
tym przypadku jest dochodzenie roszczeń i 
obrona naszych praw; 

Komu przekazywane 
są moje dane 
osobowe? 

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury 
informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako szpitala, Państwa 
dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:  
1. dostawcom usług zaopatrujących Megrez Sp. z o.o w rozwiązania techniczne oraz 

organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą 
organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, firmom 
kurierskim i pocztowym), 

2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Megrez Sp. z o.o w dochodzeniu 
należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym). 

Czy moje dane są 
przekazywane poza 
Unię Europejską? 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Przez jaki czas 
przetwarzane są moje 
dane osobowe? 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 
przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.  

 
Dane osobowe będą nadto przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej 
opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

Czy podanie danych 
jest moim 
obowiązkiem? 

Jeżeli podajecie nam Państwo swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności, jednak 
odmowa ich podania uniemożliwi nam wystawienie Państwu faktury. 

Jakie mam prawa? Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, 
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możecie je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Możecie także Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Megrez Sp. z o.o. sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych 
uprawnień - skontaktujcie się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedźcie nas. Informujemy 
także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Definicje i skróty 
RODO - Rozporządzenie 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. 

 


