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Karpacz, 25 maja 2018r.
Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych USŁUGA CAŁODOBOWEGO WSPARCIA
Zgodnie z art. 13 i nast. 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) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej
zwanym RODO – Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z umowy o
świadczenie usług opiekuńczych i bytowych jest Centrum Medyczne Karpacz
Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpaczu, 58-540, ul. Myśliwska 13, KRS
0000094508,

NIP

pokrytym w całości,

6112426842

o

kapitale

zakładowym

902.490,00

zł

zwana dalej Spółką, prowadzący Sudecki Dom Seniora

„Słoneczna Polana” w Szklarskiej Porębie 58-580, przy ul. Franciszkańskiej 30.
2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b,
c, d, f RODO, który to pozwala na przetwarzanie danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (prawnie uzasadniony interes
administratora składający się z działań obsługowych i informacyjnych
pensjonariusza/mieszkańca w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych i
bytowych).
5. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (jako
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tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie
naszych roszczeń i obrona naszych praw).
6. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze

(prowadzenie ksiąg

rachunkowych oraz podleganie

obowiązkom podatkowym).
7. Pani/Pana dane osobowe dotyczące umowy o świadczenie usług opiekuńczych
i bytowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do
wypełniania celów, w jakich dane zostały zebrane, natomiast pozostałe dane
osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.
8. Odbiorcami

Pani/Pana

danych

osobowych

są

następujące

podmioty:

pracownicy Centrum Medycznego Karpacz posiadający uprawnienia do
Pani/Pana danych osobowych (sekretariat, podpisanie i realizacja umowy,
dział księgowości) inne podmioty, które w ramach świadczenia usług
uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu i - w razie
złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż usługi
zgodne z umową – do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
10.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr.

telefonu: 883358127, adresem email: iodo@cmkarpacz.pl
11.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas: Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych).
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