
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

SKLEP INTERNETOWY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Euromedica Sp. z o. o. 

Adres: ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 50 600, e-mail: rodo@przychodnie-grudziadz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@grudziadz.com.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zlecenia świadczenia teleporady oraz przesyłanie informacji 

handlowej i marketingowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu 

związanym z zawarciem i realizacją umowy 

• art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach 

marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez: 

• czas trwania umowy 

• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać 

dane, np. przepisy podatkowe 

• czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy 

• do momentu wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• prawo dostępu do swoich danych 

• prawo do sprostowania 

• 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 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy. 

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

 


