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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), wskazujemy 
że: 
 
RODO – 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); 
 
Spółki Grupy CMP – spółki powiązane osobowo i kapitałowo, tj.: (1) Centrum Medyczne Puławska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, (2) NZOZ COR-MED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, (3) Mariańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (4) Józefosław Centrum 
Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, (5) MTL Centrum 
Medyczne Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa), (6) Centrum 
Medyczne Puławska Sp. z o.o. 

 
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. 
z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000157758, NIP: 1230955789, REGON: 017495161 (dalej jako „CMP” 
lub „Administrator”).  
 

2. W jak sposób możesz skontaktować się z Administratorem? 
 

Możesz skontaktować się z Administratorem:  
1) pisząc na adres: Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno 
2) pisząc na adres mailowy zgoda@cmp.med.pl 
 
3. Inspektor ochrony danych  

 
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się: 

1) pisząc na adres: Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno z 
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 

2) adres mailowy iodo@cmp.med.pl  
 
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
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4. Jakie jest źródło pozyskania Twoich danych oraz jaki jest ich zakres? 
 

Źródłem pozyskania danych jest wyłącznie Twoja zgoda. Do wysyłki komunikacji marketingowej 
potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Możesz również zostać poproszony o 
podanie swojego imienia, co pozwoli nam na adekwatne dobieranie komunikatów adresowanych do 
Ciebie. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje, 
jakich nam udzieliłeś w czasie współpracy z nami, tj. m.in. Twoje imię i nazwisko, płeć, data 
urodzenia). Zastrzegamy przy tym, że nie źródłem danych nie jest Twoja dokumentacja medyczna.  
 

5. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?  
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:  

1) kierowania do Ciebie komunikacji marketingowej dotyczącą działalności Spółek Grupy CMP, 
takie jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach 
przez nas organizowanych a także artykuły o tematyce prozdrowotnej. Wykorzystując Twój 
adres e-mail możemy wysyłać do Ciebie komunikację na Twoją skrzynkę poczty 
elektronicznej, a jeśli podałeś nam swój numer telefonu – wówczas możesz otrzymywać od 
nas wiadomości tekstowe SMS, MMS lub połączenia przychodzące (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
w zw. z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w zw. z art. 10 ust. 2 uśde); 

2) przetwarzania Twoich danych w czasie współpracy z nami w celach marketingowych poprzez 
ich analizę i ocenę w celu dostosowania kierowanych do Ciebie ofert (art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO). 

 
6. Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne? 

 
Wyrażenie którejkolwiek ze zgód i podanie nam tym samym danych osobowych jest dobrowolne. W 
przypadku braku ich wyrażenia, nie wpłynie to na możliwość skorzystania z oferowanych przez nas usług. 

 
7. Jak długo będą przechowywane Twoje dane? 

  
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich 
danych. W takim przypadku Twoje dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.  

 
8. Komu Administrator może przekazać Twoje dane osobowe? 

 
Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. m.in. 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora - dostawcom usług IT czy 
agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym należącym do Grupy CMP, do której 
należy Administrator danych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
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9. Informacje dotyczące przekazywania danych osobowych do Państw trzecich 
 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w 
oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie 
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 
 

10. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
 

1) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  

2) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

3) w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych; 
 

wcelu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony 
Danych, zgodnie z danymi wskazanymi na wstępie; 
 

4) przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w szczególności, gdy 
uważasz ze Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy. 

 
11. Informacje o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

 
Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych jest profilowanie, przy czym zastrzegamy, iż nie 
ma ono charakteru zautomatyzowanego. Oznacza to, że możemy w oparciu o posiadane informacje 
tworzyć odpowiednie profile i dostosowywać nasze usługi i treści, jakie od nas otrzymujesz. 
Zastrzegamy przy tym, że nie źródłem danych nie jest Twoja dokumentacja medyczna. 

 
 


