
KLAUZULA INFORMACYJNA
ESKULAP CENTRUM MEDYCZNE W CIECHANOWIE SP. Z O.O.

Na podstawie  art.  13 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),  dalej  RODO,  poniżej  zamieszczamy  informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie odpowiedzi  na zapytania kierowane do ESKULAP Centrum Medyczne w
Ciechanowie sp. z o.o., dalej ADO: 

Dane Administratora Danych
Osobowych (ADO)

ESKULAP Centrum Medyczne w Ciechanowie sp. z o.o.. ul. Zgrupowania AK “Żyrafa“ 3/13, 01-
877 Warszawa, tel. 23 673 10 97, 23 673 10 90 e - mail: anthony.krol@eskulap-cmc.pl

Dane Inspektora Ochrony
Danych (IOD)

Kancelaria  Radcy  Prawnego  Maciej  Łokaj  ul.  Romanowska  55E/41B,  91-174  Łódź  e-mail:
mlokaj@mlkancelaria.com

Cel i podstawa prawna
przetwarzania

 nawiązanie  kontaktu  w  celu  udzielenia  odpowiedzi  na  zapytanie  kierowane  za
pośrednictwem zamieszczonego formularza kontaktowego lub adresu e – mail -  Art. 6
ust. 1 lit. a RODO,

Odbiorcy danych osobowych  podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (IT), 

Przekazywanie danych
osobowych poza Europejski

Obszar Gospodarczy

ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych
osobowych

Dane  osobowe  przetwarzane  do  celu  obsługi  zapytania  będą  przechowywane  przez  okres
trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania

Prawa kandydata związane z
danymi osobowymi

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 prawo do ograniczenia przetwarzania;

 prawo do bycia zapomnianym;

 prawo do sprzeciwu;

 prawo do przenoszenia danych;

 prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli
zgoda była wymagana,

Podstawa obowiązku podania
danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Informacja o
zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji i
profilowaniu

W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
nie dochodzi do profilowania.
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