INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
SPORZĄDZONA CELM ZAPEWNIENIA RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 13 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
(RODO) uprzejmie informujemy o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1. Administratorem danych osobowych jest:
LOG-MED SYPNIEWSKA ZGOLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gnieźnie,
przy
ul. Pustachowska 1,62-200 Gniezno, z którym możesz skontaktować się na adres:
e-mail: biuro@log-med.com, tel: (61) 425 53 35.
Placówka medyczna zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000749775, NIP: 7842510716,
REGON: 369263110.
2. Cel przetwarzania danych:
zawarcie i wykonanie umowy tak, aby można było realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone
oraz obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych:
art.6 ust.1 lit. b, c i f RODO
4. Udostępnienie danych osobowych:
dane mogą być przez nas udostępniane podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

6. Okres przechowywania danych osobowych:
na czas obowiązywania umowy/umów, a po ich zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych,
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia
dotyczą.

7. Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Tobie następujące prawa:
•
•
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie,
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo przenoszenia danych do innego administratora,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 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
(RODO).
Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach
zawartej umowy.

8. Źródło pochodzenia danych:
od osoby, której dane dotyczą
9. Wymóg podania danych:
podanie danych osobowych jest konieczne oraz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
dane nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany.

Administrator danych osobowych

……………………………………………….
( podpis osoby udostępniającej dane osobowe)

