INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW INSTYTUTU CZMP
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:
Administrator i dane kontaktowe:
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, zwany
dalej „Administratorem”.
 Dane kontaktowe Administratora: ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, nr telefonu do centrali
(42) 217–10– 00 lub (42) 271–20–00.
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
inspektorochronydanych@iczmp.edu.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązków prawnych, w tym
realizacją umowy na świadczenia i usługi.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych jest w szczególności art. 6 RODO, w tym:
 art. 6 ust. 1 lit. b, tj. niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy,
 art. 6 ust. 1 lit. c, tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia prawnych obowiązków
Administratora,
 art. 6 ust. 1 lit. f, tj. niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, w tym zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 upoważnieni pracownicy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,
 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do:
 żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku
podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
Przechowywanie danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a po tym czasie przez okres
dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy lub obowiązującego prawa.
Profilowanie danych
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Wymóg posiadania danych. Konsekwencje braku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
Informacje końcowe
W sytuacji zmiany przepisów prawa, ICZMP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w powyższym
dokumencie. W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z
Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@iczmp.edu.pl
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