
KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO* 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne ,,Zdrowie” sp. z o.o. sp. k. ul. 

Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, REGON 260214923, NIP 6572776182, adres e-mail: 

sekretariat@zdrowiekielce.com. Centrum Medyczne ,,Zdrowie” informuje, że: 

 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu zapisania się na bezpłatny trening wprowadzający w klubie ,,36 minut Zdrowie” w związku z 

Pani/Pana zainteresowaniem jego ofertą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane będą 

przetwarzane przez okres 3 miesięcy), 

b) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącym realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Centrum Medycznego ,,Zdrowie” (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń), 

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zapisania się na bezpłatny trening 

wprowadzający w klubie ,,36 minut Zdrowie”, 

3) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z 

którymi Centrum Medyczne ,,Zdrowie” zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych 

wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (m. in. zajmujące się obsługą informatyczną),  

4) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych – w przypadkach i 

na zasadach określonych w RODO,  

5) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

6) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@zdrowiekielce.com lub na wskazany powyżej 

adres pocztowy. 

 

 

* Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1, z późn. zm.). 
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