
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH  

POLSKO-AMERYKAŃSKI SYSTEM MEDYCZNY - II SP. Z O.O. 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), 

informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polsko-Amerykański System 

Medyczny - II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie przy 

ul. Ostrej 13C, 02-949 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000213738, posiadającą 

NIP: 521-329-60-10 oraz REGON: 015769424 (dalej jako Administrator danych lub 

Administrator). 

2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych a także 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli w Pana/Pani ocenie dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja zgłoszenia,  

tj. przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią 

wiadomość. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na 

rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, 

doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez okres niezbędny  

do wykonywania przeze Administratora obowiązków wynikających z przepisów 

prawa lub do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku  

z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

7. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie 

dobrowolny, jednakże odmowa przekazania tych danych może uniemożliwić 

Administratorowi udzielenie odpowiedzi i przesłanie oferty handlowej. 

8. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Wszystkie żądania dot. przetwarzania danych będziecie mogli Państwo zgłaszać na 

adres siedziby administratora danych: Polsko-Amerykański System Medyczny - II 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrej 13C, 02-949 Warszawa lub na adres 

poczty elektronicznej: pasmbiuro@pasm.com.pl 
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