INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KONTRAHENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PULSMED
(zwana dalej „Przychodnią”), z siedzibą w Warszawie (02-287), przy ul. Aksamitnej 36, telefon 501 655
900 , e-mail: kontakt@pulsmed.eu
2. Inspektor Ochrony Danych:
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z ochroną danych osobowych, uprzejmie prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 785 811 067, e-mail: iod@meden.com.pl, adres
korespondencyjny: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PULSMED ul. Stoczniowców 11-13, 75-256
Koszalin.
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Jeśli jesteście Państwo naszym dostawcą lub podwykonawcą (lub jeśli inicjujemy kontakt, bo jesteśmy
zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie zakupu, dostawy lub świadczenia usług), kontakt
może dotyczyć pozyskania oferty, dodatkowych informacji czy dokumentów.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing, sprzedaż produktów i usług oraz
budowanie i umacnianie relacji biznesowych.
Przychodnia może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:
- zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia
obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
-ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego
tytułu należnego wynagrodzenia w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
- utrzymywania kontaktów biznesowych - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora, jakim jest budowanie i umacnianie relacji biznesowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Przychodni (w szczególności dostawcom i
podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

- dostawcom usług, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby
wykorzystania danych osobowych stając się ich administratorami. Odbiorcą danych w tym przypadku
mogą być w szczególności organy państwowe, banki, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, Poczta
Polska, firmy kurierskie
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Przychodnia nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy
prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres
przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. Dane przetwarzane w celu utrzymywania
kontaktów biznesowych będą przetwarzane lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu.
7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych,
- prawo do usunięcia danych (w przypadkach określonych w RODO),
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora)
- prawo do cofnięcia zgody (gdy Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania danych) przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Obowiązek podania danych:
W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z Przychodnią podanie
danych niezbędnych do wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych jest warunkiem
zawarcia umowy.
W przypadku danych zbieranych przez Przychodnię w zakresie utrzymywania kontaktów biznesowych
podanie danych jest w pełni dobrowolne lecz konsekwencją ich nie podania może być brak
możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany
(bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

