
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

- UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU PRACOWNIKA 

 

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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie udostępniania wizerunku w następujących              

celach: 

• publikacja na stronie internetowej: www.przychodnie-grudziadz.pl, 

www.rehabilitacjagrudziadz.pl, www.grupaeuromedica.pl 

• publikacja w mediach społecznościowych 

• promocyjnych, reklamowych oraz edukacyjnych  

• publikacja w informatorze teleadresowym 

• zamieszczenie na tablicy informacyjnej. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku są podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające oraz media (portale) społeczno-

ściowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu udostępnienia wizerunku.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

• 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. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego  

rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

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


