
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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), informuje, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych pacjentów i klientów jest Clinic Mare Nostrum z siedzibą w Gdyni 

przy ul. Sienkiewicza 42, 81-374 . Z którym można się skontaktować za pomocą tel. 58 5008613 oraz 

mailem kontakt@mare-nostrum.info. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji umowy i świadczeń rehabilitacyjnych, w tym w celu pobierania opłat oraz do prowadzenia 

dokumentacji medycznej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność 

przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rodo) 

b) prowadzenia rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie 

obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c rodo) wynikające w 

szczególności z ustawy z dnia 29.08.1997. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29.09.1994 r. o 

rachunkowości i ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, 

c) poprawy jakości świadczonych usług i zarządzania wydajnością, w tym do zbierania opinii o usługach i 

produktach Clinic Mare Nostrum w celach analitycznych i marketingowych- (art.6 ust.1 lit. f rodo) 

3. Podanie danych jest dobrowolne natomiast niepodanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości 

podpisania umowy i korzystania z usług Clinic Mare Nostrum. 

4. Dostęp do danych Klienta będzie miał personel Clinic Mare Nostrum oraz jego podwykonawcy oraz 

przedmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie polecenia. (tj. usługi IT, wsparcie techniczne, 

usługi bankowe, usługi księgowe, usługi doradcze, pocztowe i prawne, usługi archiwizacji i niszczenia 

dokumentów) oraz inni administratorzy z konieczności wykonywania ich obowiązków. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania umowy oraz upływu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na 

podstawie uzasadnionego interesu administratora do czasu realizacji tego interesu lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie. 

6. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

7. Klientowi przysługuje prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych w tym do dokumentacji medycznej, ich korekcji, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

- wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Klientowi również przysługuje wycofanie się ze zgody o przetwarzaniu danych osobowych. 


