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ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

CENTRUM TERAPII MEDEK PAWEŁ ŻURAWSKI 

 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez administratora 

danych Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski z siedzibą w Piła (64-920),  

ul. Dąbrowskiego 73c/11, NIP 764-23-17-222 w celach związanych z organizacją procesu rehabilitacji. 

 

 

 TAK     NIE

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

 TAK 

 

    NIE

3. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 TAK     NIE 

 

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących oferty Centrum Terapii MEDEK Paweł 

Żurawski na podany adres e-mail i numer telefonu. 

 

 

 TAK     NIE 
 

5. Wyrażam zgodę na zawieranie umów drogą elektroniczną. 

 

 

 TAK     NIE 

 
 

 

 
 

 

.................................................. 
(data /podpis opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*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) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Kto wykorzystuje podane dane osobowe? 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski, zwane dalej 

„Centrum” z siedzibą w Pile (64-920), ul. Dąbrowskiego 73c/11, o numerze NIP 764-23-17-222. 

Odbiorcami podanych danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i 

realizacją usługi, obsługujący systemy i urządzenia informatyczne, świadczący usługi serwisowe i doradcze w 

zakresie usług informatycznych, księgowości na rzecz Administratora, banki dokonujące przelewów, poczta, 

firmy kuriersko-transportowe oraz fundacje. 

 

W jakim celu przetwarzane będą podane dane osobowe? 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO*: 

- dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji procesu rehabilitacji 

- dane będę przetwarzane na potrzeby prowadzenia dokumentacji pacjentów/klientów 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: 

- dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przez Administratora, tj. 

niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

- marketingu produktów lub usług własnych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: 

- dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie 

księgowości i rachunkowości 

 

Jak długo będą przechowywane podane dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez 

okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych 

roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 

rachunkowych). 

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych „Centrum Terapii 

MEDEK Paweł Żurawski” na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu 

zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. 

 

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych, 

- sprostowania danych, 

- usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane 

niezgodnie z prawem, 

- przenoszenia tych danych do innego podmiotu, 

- żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych 

danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Centrum pod adresem: biuro@medekpolska.pl 

 

Czy Centrum Terapii MEDEK Paweł Żurawski przetwarza dane wrażliwe? 

Centrum przetwarza dane wrażliwe dzieci/pacjentów korzystających z procesu rehabilitacji w Centrum w 

zakresie stanu ich zdrowia. 

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i obsługi procesu rehabilitacji. 

 


