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KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI, KONTRAHENCI 

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. Rudna Mała 600, 36-
060 Głogów Młp. informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana 
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 – zwane dalej „RODO”):  

1. Administrator danych osobowych 
Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o. Rudna Mała 600, 36-
060 Głogów Młp. (dalej Spółka), jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej 
„Administratorem”). 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@klinika-rzeszow.pl lub 
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na potrzeby: 

a) związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do 
zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) zawarcia i obsługi umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 
c) wynikające z przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(podstawa z art. 6 ust 1 lit c RODO). 

4. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od końca roku, w którym 
rozliczono podatkowo płatność, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub na czas trwania relacji 
i potrzeb biznesowych – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. 

5. Transfer do państw trzecich 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie 
teleinformatycznym, a także uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
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b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo przenoszenia danych; 
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

9. Informacja o wymogu podania danych 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji 
umowy ze Spółką, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. 

 


