
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445779, 
REGON 012103423, NIP 5270104746; Dane kontaktowe Administratora: 
o adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,  
o adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,  
o numer telefonu: 22 25 59 801. 

▪ we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ 
można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

iod@szpitalzelazna.pl , pod nr tel.: 22 2559801  
▪ Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), stanowiące -  

w zależności od rodzaju współpracy -  dane kontaktowe, dane zawarte w dokumentach 
potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie, a które zostały przekazane do CMŻ 
przez podmiot świadczący usługi lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do CMŻ ofertę 
współpracy), na rzecz którego Pan/Pani świadczy pracę lub wykonuje czynności na 
podstawie umowy cywilnoprawnej.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 
umowy zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem świadczącym usługi na rzecz 
którego Pan/Pani świadczy pracę lub wykonuje czynności na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, 
na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 

umowy zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem świadczącym usługi, na rzecz 
którego Pan/Pani świadczy pracę lub wykonuje czynności na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

▪ Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

➢ organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, 

➢ podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności 

dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora, 

▪ Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są 

profilowane. 
▪ Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących 

się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

▪ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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