
 
Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  

przepływu  takich  danych  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MAZOWSZE MEDI SPA SP. Z O.O. z siedzibą w 

Ustroniu 43-450, ul. Stroma 6, numer NIP 548-20-10-702, e-mail: biuro@mazowszemedispa.com 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu   wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, 

lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy; - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Natomiast dane osobowe 

przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni, za wyjątkiem 

wystąpienia szczególnej okoliczności (np. wypadek) gdy konieczne będzie przechowywanie nagrania z 

monitoringu przez okres usprawiedliwiony okolicznościami;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Obiekt 

informuje, że dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:  

a. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie 

informatyczne, 

b. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa usługi transportu 

lub przesyłki kurierskiej, 

c. Firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego; 

5. Na podstawie RODO ma Pani/Pana prawo do:  

 żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

 żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 żądania przenoszenia danych osobowych; 

6. Może Pani/Pana cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem;  

7. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usługi / umowy, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT; 

9. Nie przewiduje się transferowania danych osobowych do państw trzecich; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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