Klauzula informacyjna
w związku z udzielonymi Centrum Medycznemu „Żelazna” zgodami marketingowymi oraz w związku z korzystaniem z formularzy kontaktowych
dostępnych na stronie internetowej prowadzonych przez CMŻ
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 56 9801
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:

W jakim celu przetwarzane są
Pani / Pana dane osobowe? Czy
to przetwarzanie ma swoje
prawne uzasadnienie?

Kierowanie komunikacji marketingowej dotyczącej
działalności Centrum Medycznego „Żelazna”,
w szczególności oferty, informacje o usługach,
promocjach, newsletter, wydarzeniach
organizowanych przez Spółkę

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych
osobowych w określonym celu;

Kontakt w związku z pytaniem / zgłoszeniem
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych
złożonym za pośrednictwem formularza
osobowych w określonym celu
kontaktowego na stronie internetowej Spółki
Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie (tworzenie profili preferencji)
zmierzające do dostosowania oferowanych przez CMŻ usług do Państwa potrzeb.
Czy dane przetwarzane są w jakiś
Do profilowania CMŻ nie wykorzystuje żadnych danych szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się
jeszcze sposób?
w prowadzonej przez CMŻ dokumentacji medycznej oraz nie przetwarza Państwa danych w sposób w pełni automatyczny,
bez ingerencji człowieka.
Jaki jest zakres przetwarzanych
Imię, nazwisko, adres e-mail lub numeru telefonu.
przez CMŻ danych osobowych?
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także
Komu przekazywane są Pani /
podmiotom, z którymi Centrum Medyczne „Żelazna” zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych w związku
Pana dane?
z realizacją usług na rzecz Spółki, np. dostawcy usług informatycznych.

Czy CMŻ przekazuje Pani / Pana
dane osobowe do państw spoza
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?

Nie. CMŻ nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

W zakresie komunikacji marketingowej - do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W zakresie korzystania z formularza kontaktowego - przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia
korespondencji / rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych
W zakresie kierowania komunikacji marketingowej - podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Czy istnieje obowiązek podania W zakresie korzystania z formularza kontaktowego - podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi
danych osobowych?
na zgłoszenie / pytanie jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości
udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie / pytanie.
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,
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
Jakie Pani / Pan ma prawa
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)
7. Prawo wycofania zgody - zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać
wysyłając wiadomość na adres email: marketing@szpitalzelazna.pl.
Jak długo CMŻ będzie
przetwarzać dane osobowe

