
Klauzula informacyjna dla zapytania ogólnego poprzez stronę 

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Pan Artur 

Siwiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Siwiec Artur 1. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTMED 2. AS Management, zwany 

dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na 

adres: Artur Siwiec ul. Składowa 2H, 38-457 Świerzowa Polska lub telefonując pod 

numer: 603781946 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panią Anną 

Siwiec, pisząc na adres: Anna Siwiec ul. Składowa 2H, 38-457 Świerzowa Polska. 

lub pisząc na adres e-mail: iod.rodo@wp.pl 

 

2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji zapytania ogólnego lub ofertowego za 

pomocą formularza kontaktowego powyżej a także w celu udzielenia odpowiedzi na 

pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO** 

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania 

wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez 

siebie świadczeń medycznych, osób realizujących te świadczenia oraz cennika, na 

żądanie zainteresowanych osób. Podanie Twoich danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie 

udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym 

kategoriom odbiorców: podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające 

dane na zlecenie Administratora, pracownicy Administratora oraz osoby 

upoważnione przez Administratora. Nie udostępniamy Twoich danych innym 

odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych powyżej oraz na podstawie przepisów 

prawa. 

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych.  

 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

konieczny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu. 

 

6. Masz prawo:  

       a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu 

       wobec przetwarzania (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit c RODO**). a także 

prawo do przenoszenia danych, 

      b) wycofania udzielonej zgody (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit b RODO**), co 

nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 



8.1 W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania*.  

 

 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w 

szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się.  

 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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). 

                                                 
 


