KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM
Obowiązuje od 02-09-2019

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum
Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (dalej: CMŻ).
Kto to jest administratorem Pani /
▪ adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
Pana danych?
▪ adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl
▪ numer telefonu: 22 25 59 801
Jak można skontaktować się
z Centrum Medycznym „Żelazna”
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się
w kwestiach związanych
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@szpitalzelazna.pl.
z przetwarzaniem moich danych
osobowych?
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania:
Umożliwienie kontaktu tradycyjnego oraz eArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia
mailowego z administratorem oraz podejmowanie
kontaktu z Administratorem
kontaktu z adresatami
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
W jakim celu przetwarzane są
Przyjmowanie pism i wniosków pocztą, osobiście lub zgłaszanych spraw
Pani / Pana dane osobowe? Czy pocztą e-mail
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
to przetwarzanie ma swoje
zawartej umowy
prawne uzasadnienie?
Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda, jeśli w przesłanej
i wychodzącej
korespondencji znajdują się dane szczególnych kategorii
Ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie
ewentualnych roszczeń
Jaki jest zakres przetwarzanych
przez CMŻ danych osobowych?
Komu przekazywane są Pani /
Pana dane?
Czy CMŻ przekazuje Pani / Pana
dane osobowe do państw spoza
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora
w postaci możliwości obrony swoich praw

• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres) oraz inne w zakresie przesłanym przez Państwa
• adres poczty elektronicznej
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom,
z którymi Centrum Medyczne „Żelazna” zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją na rzecz
Spółki usług, jak np. firmy obsługujące system informatyczny.
Nie. CMŻ nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub organizacji międzynarodowej.
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Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy, a następnie
maksymalnie do 5 lat roku od ostatniego kontaktu, jaki Państwo z nami mieliście. Okres ten liczony jest od końca roku
Jak długo CMŻ będzie
kalendarzowego, w którym nastąpił ostatni kontakt.
przetwarzać dane osobowe
Informacje zawarte w rejestrze pism przychodzących i wychodzących – będą przechowywane przez 10 lat.
Dane o charakterze wykraczającym poza standardową korespondencję / komunikację mailową dot. na przykład rozliczeń,
roszczeń, kontroli, będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń.
Czy istnieje obowiązek podania Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości
danych osobowych?
skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na wiadomość.
Przysługują Pani / Panu poniższe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
Jakie Pani / Pan ma prawa
5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od CMŻ danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie
umowy lub na podstawie zgody i jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
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