
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 

 

 
SOWMED SPÓŁKA Z O.O informuje, iż 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: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOWMED SPÓŁKA Z O.O z siedzibą przy 

ul. Jeżycka 38/40 w Poznaniu. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych 

Osobowych poprzez adres e-mail: iod@chirurgiasowmed.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: 

SOWMED SPÓŁKA Z O.O, ul. Jeżycka 38/40, 60-865 Poznań. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy: 1. (zlecenia, o dzieło) oraz/lub 

2. z osobami/ą fizycznymi/fizyczną prowadzącymi/ą własną działalność gospodarczą – tj. wpisać 

właściwe………………………….. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest obowiązkowe w celu realizacji zawartych 

umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami. 

5. Pan/Pana dane są udostępniane na wniosek organów lub podmiotów uprawnionych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu: SOWMED SPÓŁKA Z O.O 

na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 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). 

6. Dane osobowe będą przechowywane na czas określony w art. 125 a z dn. 17 grudnia 1998 r Ustawy 

o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Jednakże ze 

względu na obowiązujące przepisy tj. Art. 125 a Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o Emeryturach i 

Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych żądanie usunięcia danych nie może zostać 

zrealizowane. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

10. Ma Pani/Pan prawo żądania do przenoszenia danych. 

11. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej. 

 
……………….…………………………… 

(Czytelny podpis osoby) 
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