KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wprowadzona zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

danych osobowych

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. siedzibą:
ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.

Dane kontaktowe
Administratora

Można się z nami skontaktować :


telefonicznie: 41 247 03 10



pisemnie przesyłając korespondencję na adres:
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.



osobiście w Przychodni Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMEDOSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.

Dane kontaktowe inspektora

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:

ochrony danych

tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:


pod adresem e-mail: iodo@gomed.com.pl



pisemnie przysyłając korespondencję na adres: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Z inspektorem można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani
danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podstawa prawna oraz
cele przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania Pani/a danych osobowych:


art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy



art. 6 ust 1 lit .c RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Pana/i dane przetwarzane są w celu:


wykonania umowy, bieżących kontaktów, utrzymywania relacji biznesowych oraz zawodowych,

realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi z zakresu:


obsługi informatycznej,



obsługi prawniczej,



obsługi bankowej,



doręczenia korespondencji i przesyłek.
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Przekazywanie danych poza
Europejski Obszar

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Gospodarczy
Okres przechowywania

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres określony na mocy obowiązujących przepisów

danych

prawa krajowego, po rozwiązaniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez
okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi.

Przysługujące Panu/i prawa

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia),
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych, których nam Pan/i dostarczył, tj. do
otrzymania tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, oraz ma Pan/i prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie
możliwe, ma Pan/i prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu
administratorowi.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem
ochrony danych. dane kontaktowe wskazano powyżej.

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez Administratora

Pana/i dane osobowe są niezgodne z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 24.05.2018r., posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu do organu
nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danych i

Pan/i dane osobowe niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej Administrator uzyskuje z

kategorie danych

następujących źródeł:


bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.



od osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

Informacje o
zautomatyzowanym

Pana/i dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania.

podejmowaniu decyzji
Monitoring wizyjny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia Administrator wprowadził system monitoringu
wizyjnego ciągów komunikacyjnych oraz terenu wokół budynków.

Informacja o wymogu lub

Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa jednocześnie jest warunkiem

dobrowolności podania

zawarcia umowy, w związku z powyższym osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

danych oraz konsekwencjach

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podpisania umowy.

ich nie podania
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