Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Słonecznej 1 wpisana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000117905, REGON:
390991764, NIP: 6922315643 (dalej jako NZOZ OMP lub Spółka).
Kontakt
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z
Administratorem pisemnie na adres korespondencyjny: NZOZ OMP Sp. z o.o., ul. Słonecznej 1,
59-300 Lubin, poprzez e – mail: iod@omplubin.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ OMP jest Ewa Kras, z którym można skontaktować się
poprzez adres mailowy: iod@omplubin.pl
Cele i czas przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych Klientów, określenie i
zakres zamówionych usług, terminy realizacji usług – w celu realizacji umowy zawartej z
Klientami na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji
zamówionych usług;
2) dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach
płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi administratora, w
związku z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;
3) dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej
administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji
obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości
oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy
o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego
roku rozliczeniowego;
4) dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w
przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas
prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów
przedawnienia;
5) nagrania z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia,
bezpieczeństwa Klientów oraz informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora oraz Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 2 tygodnie od dokonania
nagrania.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator może udostępniać dane w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach
postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie
zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej
lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi
administracyjnej, bankom, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie
dokonywanych transakcji, podmiotom dostarczającym terminal płatniczy, operatorom
pocztowym oraz firmom kurierskim.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Prawa podmiotów danych
Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez NZOZ OMP mają następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w
niekompletnych danych osobowych również poprzez
oświadczenia;
c.

tym do uzupełnienia
złożenie dodatkowego

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego
administratora;
f.

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

W każdym momencie może Pan/Pani skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw zgłaszając
odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu email:
iod@omplubin.pl, w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Spółki lub na piśmie w
siedzibie Spółki. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie niezwłocznie po jego
otrzymaniu. Zgłoszenie powinno zawierać Państwa dane teleadresowe, abyśmy przed
rozpoznaniem żądania mogli ustalić i w razie konieczności potwierdzić Państwa tożsamość.
NZOZ OMP dokłada szczególnej staranności w celu uprzedniej weryfikacji osób, które zgłaszają
żądania realizacji praw mogących mieć nieodwracalny skutek na przetwarzane dane osobowe.
Jeśli uważa Pan/Pani, że naruszone zostały zasady ochrony danych osobowych, może Pan/Pani
skorzystać również z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym
można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
dostępną
na
stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

Wymóg podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do
umożliwienia zawarcia umowy, podjęcia współpracy i realizacji płatności.

