KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KONTRAHENTÓW w Centrum Medycznym INTERNUS Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia 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”:) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne INTERNUS Spółka
z o.o. reprezentowana przez Zarząd, 24-100 Puławy, ul. Generała Fieldorfa „Nila” 10,
tel. 818 200 300.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailem: dane.osobowe@internus.pl, listownie na adres:
Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o, ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila”10, 24-100 Puławy lub telefonicznie 81 888
45 17
3) Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub podmiotu w imieniu, którego Państwo
występują.
4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu
mailowego, stanowiska w celu:
- analizy ofert, zawarcia i realizacji umów, w celu korespondencji na podstawie art. 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 sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obrony przed
tymi roszczeniami i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i
obrona naszych praw.
-w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust1 lit. c jako
realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, organy, które uprawnione są do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być przekazane podmiotom, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Centrum Medycznym Internus przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Centrum Medyczne Internus np. na świadczenie usług zajmujących się obsługą
informatyczną, podatkową, prawną. Odrębną kategorią odbiorów mogą być podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń.
6) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy
prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania(poprawiania), 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.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie
możliwa lub utrudniona realizacja celu.
10) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11) Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym profilowania.
12) Centrum Medyczne Internus stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby Państwa dane
osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub
zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Centrum Medycznym
Internus zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne organizacyjne, techniczne (informatyczne)
i fizyczne.
Jednocześnie Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku
informacyjnym z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio Państwo pozyskali w celach wskazanych w pkt 4.

