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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 

▪ Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane firmy – adres, NIP, REGON, KRS) przetwarzane 
będą w związku z: 
▪ zawarciem i wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  
▪ prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości;  

▪ ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

▪ archiwizacją – w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

▪ Dane z innych źródeł: 
▪ W przypadku dokonywania przez Panią / Pana płatności za pośrednictwem banku lub instytucji 

płatniczych, CMŻ wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji 
dokonali Państwo płatności. Dane te będziemy przetwarzać w celu dokonania rozliczeń. 

▪ Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej 
czynności CMŻ będzie wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru 
przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz z  bazy Głównego Urzędu Statystycznego w  zakresie 
tam upublicznionym. 

▪ Pani / Pana dane mogą być udostępniane: 
▪ dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom  

i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 
teleinformatycznych), 

▪ podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
▪ podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania 

rozliczeń,  
▪ podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa faktur w terminie 
▪ innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych,  

w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub prawidłowego 
funkcjonowania Administratora Danych Osobowych. 

Powyższe będzie miało na celu jedynie realizację obowiązków ustawowych lub prawidłową  
realizację zawartej umowy. 

▪ Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla zrealizowania poszczególnych 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorem Danych Osobowych tj.: 
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− przez okres określony przepisami prawa np. podatkowymi, 

− przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia 
wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez czas trwania 
takich postępowań. 

▪ Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam 
udostępnione przez Panią/Pana w związku z zawarciem umowy. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do ww. celów jest dobrowolne, jednakże ich 
niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy przez Administratora. 

▪ Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza 
terytorium EOG. 

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

▪ Przysługuje Pani/Panu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo 
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych.  

 
 


