
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W Centrum Medyczne MEDMAR Sp. z o.o1

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne MEDMAR Sp. z o.o. z siedzibą w: 38-422 
Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D, NIP 6842642363, e-mail :tomaszmarosz@emedmar.pl, telefon: 
134200076 (zwana dalej również MEDMAR).
W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych  
Panem Adamem Mitał -mail: biuro@atfide.pl pismo na adres naszej siedziby.

1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

2.1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy między Państwem a nami, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO];

a) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych z tytułu zawartej umowy [podstawa prawna RODO 
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO], oraz  wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, 
ubezpieczeniowych oraz odpowiednio w zależności od rodzaju umowy wynikających z:

• jeżeli jesteś naszym pracownikiem w ramach stosunku pracy – z Kodeku Pracy
• jeżeli jesteś zatrudniony w MEDMARw ramach umowy cywilnej (np. zlecenia) – z Kodeksu 

Cywilnego
• jeżeli jesteś naszym współpracownikiem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – z

ustawy Prawo Przedsiębiorców i z Kodeksu Cywilnego
• jeżeli odbywasz u nas staż zawodowy lub wykonujesz u nas prace interwencyjne – z ustawy o 

Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• jeżeli odbywasz u nas praktyczną naukę zawodu – z rozporządzenia w sprawie Praktycznej nauki 

zawodu
• jeżeli odbywasz u nas praktyką studencką – z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - cele wynikające z naszego
prawnie uzasadnionego interesu [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO];

c) dokonywania czynności związanych z organizacją i funkcjonowaniem firmy MEDMARoraz zarządzaniem 
naszymi zasobami ludzkimi , a w szczególności dla: prowadzenia komunikacji z Państwem, upubliczniania
dla celów kontaktowych Państwa informacji służbowych (imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail) np.
na stronie internetowej MEDMAR, ofertach, ogłoszeniach itp. – cele wynikające z naszego prawnie 
uzasadnionego interesu [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];

d) należytego wywiązywania  się  z  z  ciążących na nas  zobowiązań  które wynikają  lub  mogą  wynikać  z
powiązań organizacyjno-prawnych, z umów lub porozumień zawartych między nami a innymi podmiotami
z umów handlowych zawieranych z naszymi kontrahentami lub dla dokonywania czynności zmierzających
do zawarcia takich umów, podając Państwa służbowe dane kontaktowe (imię  i  nazwisko, stanowisko,
telefon,  e-mail)  kontrahentom w  celu  np.  koordynowania  wykonania  umowy,  reprezentowania  firmy
MEDMARw relacjach  z  naszymi  kontrahentami,  prowadzenia  negocjacji  z  obecnymi  i  potencjalnymi

1Informacja skierowana jest do osób fizycznych – pracowników firmy MEDMARzatrudnionych na podstawie umowy o
pracę, współpracowników firmy MEDMARzatrudnionych w rama ch  umów cywilno-prawnych (osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, zleceniobiorcy) oraz do praktykantów i stażystów.



kontrahentami firmy MEDMARitp. - co jest prawnie uzasadnionym interesem MEDMAR - [podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f  RODO]

2.2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania
tj.  przez okres obowiązywania umowy,  okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących
obowiązku archiwizacji), przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

2. Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa  dane  są  lub  mogą  być  udostępniane  naszym  upoważnionym  pracownikom/współpracownikom oraz
obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy,
banki, instytucje płatnicze, podmioty, które świadczą  nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, faktoring,
firmy windykacyjne), naszym kontrahentom (obecnym i przyszłym) o których mowa w pkt 2.1. lit. e) niniejszej
klauzuli  oraz  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów  prawa.  Ponadto  w  związku  z  potrzebą
upublicznienia Państwa danych służbowych w sytuacjach opisanych w pkt. 2.1. lit d), odbiorcami tych danych
mogą być wszyscy.

3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym  procesom  podejmowania  decyzji  przez
Administratora w tym profilowaniu.

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie są  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej  (podmioty mający
siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

6.1. Przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z RODO

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
a) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b) prawo do usunięcia danych, ograniczenia  ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie

danych nie wynika z przepisów prawa);
c) prawo do przenoszenia Danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu wykonania

umowy pomiędzy Państwem a firmą MEDMAR lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie
podstawą przetwarzania);

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

6.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z
przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu. chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  dla  zawarcia  i  realizacji  umowy  pomiędzy
Państwem a  firmą  MEDMAR.  Konsekwencją  odmowy  podania  danych  osobowych,  będzie  brak  możliwości
zawarcia i realizacji tej umowy.

/Administrator Danych Osobowych/


