
 

 

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta 
(wpisanych do umowy jako osoby uprawnione do kontaktu w związku z realizacją umowy) 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest  

College Medyczny Adrian Lipa 

Ul. Wesoła 19/3 Kielce 

NIP: 9591433361 

Dane kontaktowe:  

Tel: 730 868 730  Mail: odo@college-med.pl 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia,                                      
a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych 
osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane 
niezgodnie z wymogami prawnymi. 
 
Dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
opisanego poniżej - przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną 
sytuacją Państwa sprzeciwu. 
 
Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na nią wpływa 
 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) 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 - dalej: RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora 
polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz 
ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za 
realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy. 
 
Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od……………………………………………. 
 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, 
dane kontaktowe, dane adresowe 
 
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym zgodnie                                                     
z obowiązującym prawem, jak również podmiotą współpracującym z Administratorem 
 
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, 

czyli do państw trzecich / 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn 
związanych z Państwa szczególną sytuacją 

 

 

 

 

 

 

 

 


