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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poli-Med Bielsko Sp. z o.o. Galena Sp. k.  
ul. Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała reprezentowany przez Prezesa Zarządu. W sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się listownie na adres:  
ul. Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@klinikagalena.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony 
interes administratora, polegający na świadczeniu usług marketingu usług własnych; 

3. Dane osobowe pozyskano ze skierowań kierowanych do Administratora, ogólnodostępnych stron 
internetowych oraz pozyskanych w ramach spotkań bezpośrednich;  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, firmy 
kurierskie, pracownicy IT świadczące usługi na rzecz administratora oraz osoby, do których 
kierowana jest korespondencja marketingowa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą usunięte po dokonaniu wysyłki korespondencji marketingowej; 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych;  

Informujemy także, że przysługujące ww. prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od 

ich stosowania. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

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

profilowaniu. 

9. Przetwarzając dane osobowe pracownika stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne 

z właściwymi przepisami. 
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