Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych kontrahentów
Poufność danych osobowych i ochrona Państwa prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo
Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Medycznym Internus Sp. z o. o ustanowiono politykę określającą
zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”:
Kto jest administratorem
Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o.
z siedzibą w Puławach, ul. Gen. Fieldorfa, ,Nila” 10 reprezentowana przez Zarząd
zwaną dalej INTERNUS

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez INTERNUS można
Jak mogą Państwo skontaktować w sprawach
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
związanych z przetwarzaniem swoich danych
dane.osobowe@internus.pl, tel.81 888 45 17
osobowych?
lub listownie na adres: Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o, ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila”10,
24-100 Puławy
Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, przez Państwa pracodawcę lub
Skąd mamy Państwa dane osobowe?
reprezentowany przez Państwa podmiot.
Przetwarzamy dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko,
Jaki jest zakres przetwarzanych przez
nazwa i siedziba podmiotu.
INTERNUS Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane w celu: analizy ofert, zawarcia umowy, realizacji umowy i innych
sprawach zwiazanych z prowadzona dzialalnością.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest
zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej przez INTERNUS
działalności
W celu realizacji prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami.
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osoArt.
6
ust.
1
lit.
f
RODO,
jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest
bowych?
dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Będąc z Państwem w stałych stosunkach gospodarczych, możemy w ramach kooperacji
przesyłać Państwu informacje o naszej działalności, oferty czy inne treści informujące Państwa
o możliwości współpracy z INTERNUS.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest
współpraca i utrzymywanie relacji z naszymi kontrahentami.

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej np. wystawiając
rachunki za wykonane przez nas usługi, istnieje konieczność przetwarzania Państwa danych
osobowych.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny)
Art. 6 ust. 1 lit. d, f RODO

Czy INTERNUS będzie stosował wobec Państwa
INTERNUS nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji
zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym
w tym profilowania.
profilowanie?
Dbając o prawidłowe funkcjonowanie firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy
w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Państwa dane
osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. dostawcom usług zaopatrujących INTERNUS w rozwiązania techniczne infrastrukturalne i
Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?
proceduralne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą
organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i
pocztowym),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających INTERNUS w dochodzeniu
należnych roszczeń (kancelarie prawne, firmy windykacyjne).
Czy Państwa dane są przekazywane poza Unię
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Europejską?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez CM INTERNUS przez czas współpracy oraz
przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej korelacji. Po upływie wyżej
wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Jak długo są przetwarzane Państwa dane
osobowe?

Czy podanie przez Państwa danych jest
konieczne?

Jakie Państwo macie prawa ?

Czy Państwa dane osobowe są odpowiednio
zabezpieczone?

RODO

Przekazujecie nam Państwo swoje dane dobrowolnie.
Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Państwa
zapytania.
Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i
realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie
brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia i realizacji umowy.
Jeśli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio INTERNUSOWI jako przedstawiciele
kontrahenta, osoby do kontaktu, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez
INTERNUS umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują .
W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio INTERNUSOWI jako potencjalni kontrahenci, ich
podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązywania
współpracy handlowej, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy.
Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie
nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania
Jeżeli Państwo chcą skorzystać z któregokolwiek z tych praw prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych INTERNUSA telefonicznie, mailowo lub listownie.
Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

W Centrum Medycznym Internus stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
by Państwa dane osobowe były bezpieczne, chronimy dane osobowe przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.
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;

Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o zastrzega sobie prawo do zmian w treści informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych
szczególnie w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych.
Puławy, 25.05.2018

