§ RODO
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz w związku z obowiązującym ROZPORZĄDZENIEM
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R O OCHRONIE OSÓB
FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (dalej: "RODO") chcielibyśmy Państwa
poinformować o zasadach, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności HEALTH INN
MED SP. Z O. O.
HEALTH INN MED SP. Z O. O.
Administrator danych osobowych:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 107/4 50-307 Wrocław
Kontakt z Administratorem:

kontakt@healthinnmed.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

kontakt@healthinnmed.pl
• wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy

Cel przetwarzania danych osobowych

• wykonywanie
obowiązków
wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
• budowanie relacji z klientem, kontrahentem oraz
prowadzenie
działalności
marketingowej
przez
Administratora
• wykonanie umowy oraz podjęcie działań na Państwa
żądanie przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 pkt
b)

Podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych

• wykonanie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
(RODO art. 6 ust. 1 pkt c)
• prawnie uzasadniony interes Administratora (RODO art.
6 ust. 1 pkt f) polegający na możliwości budowania
relacji biznesowych z kontrahentami

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na drodze
kontaktu z Administratorem (dane powyżej)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić
wykonanie usługi.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania
Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie
jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wniesienie sprzeciwu możliwe jest za pośrednictwem
danych kontaktowych Administratora podanych powyżej.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są
w Polityce Prywatności oraz Pełnej Informacji RODO dostępnych pod adresem:
https://healthinnmed.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://healthinnmed.pl/rodo/
Health Inn Med (Poland) spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 107/4, 50-307 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000743822, o kapitale
zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 20 000 PLN, numer NIP 897-185-81-84, numer REGON: 380971456.

