
Klauzula informacyjna do umów, w których podawane są dane osobowe osób trzecich 
(np. wskazanych do kontaktu, osób reprezentujących, itp.) 

 
Administratorem w odniesieniu do  danych osobowych osób fizycznych reprezentujących danego kontrahenta 
oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu  jest Spółka Lekarzy Sppecjalistów 
„Auto-Med” w Radomsku,  

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: ul. Ogrodowa 5, 97-500 Radomsko 
b) za pomocą adresu e-mail: poradnia@auto-med.pl  
c) telefonicznie: 44 683 58 04 
 

W „Auto-Med” w Radomsku wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się 
drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@auto-med.pl  Z inspektorem  można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z tym przetwarzaniem. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy.  
 
Podanie  danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, odmowa podania danych skutkuje 
niemożnością zawarcia   i realizacji umowy. 
 
Dane otrzymaliśmy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę, a pozyskane dane mogą dotyczyć imienia, 
nazwiska,  pełnionej funkcji, nr telefonu, adresu e-mail. 
 
Odbiorcą  danych będą podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym 
administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych 
czynności (podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmiot dostarczający i 
realizujący wdrożenia oprogramowania i wykonujący usługi serwisowe). 
 
 
Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią 
związanych, a także przez okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
 
Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do swoich danych-czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania 
Pana/Pani danych osobowych  oraz otrzymania ich kopii 

 prawo do sprostowania-czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie 
lub zdezaktualizowały się 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
 
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów 
rozporządzenia ogólnego  danych osobowych. 
 
 Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w rejestracji „Auto-Med”  lub za pomocą  e-mail: 
iod@auto-med.pl  
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                               
27 kwietnia 2016 r.; 
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