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INFORMACJA  

Ostatnia aktualizacja: informacje aktualne na dzień 12 marca 2019 r.  

 

1 Wprowadzenie 

Firma DOM Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy  

Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, będąca spółką z grupy Fresenius będzie przetwarzać Pani/ 

Pana dane osobowe. Traktujemy kwestie ochrony danych osobowych z należytą starannością, w celu 

zabezpieczenia ich prawidłowego przetwarzania i ochrony. Ten dokument wyjaśnia, jakie dane są 

zbierane, dlaczego i w jaki sposób. 

Wszelkie wykonywane przez nas operacje przetwarzania danych osobowych podlegają przepisom 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

1 Jak zbieramy dane 

Może Pan / Pani podawać nam swoje dane osobowe na trzy sposoby: 

A) Dane przekazane samodzielnie, np. poprzez wprowadzenie ich do systemu lub przekazanie 
kopii umowy, rachunków. 

  

B) Dane zbierane podczas korzystania z różnego rodzaju aplikacji, poprzez zapisywanie 
swoich działań.  

 

C) Dane uzyskane od stron trzecich.   

 

2 Dlaczego zbieramy dane 

Możemy zbierać Pani/Pana dane w następujących celach (w zależności od Pani/Pana szczególnej 

sytuacji): 

o zawarcia lub wykonania umowy 
o marketingowym (promocji naszej firmy i świadczonych usług) 
o udzielenia odpowiedzi na prośbę o przekazanie informacji 
o udzielania dostępu do aplikacji 
o wykonania ciążącego na nas zgodnie z prawem obowiązku 
o w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu 

 

3 Jakie dane zbieramy 

Możemy zbierać następujące Pani/Pana dane (w zależności od sytuacji): 

 

o imię i nazwisko  
o datę urodzenia  

o adres zamieszkania lub pobytu  
o NIP  
o Numer rachunku bankowego 
o miejsce pracy, zawód, wykształcenie  
o numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu  
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o zainteresowania zawodowe, dane dotyczące posiadanych dyplomów, uprawnień lekarskich, 
specjalizacji, typu i długości praktyki lekarskiej 

o dane dotyczące pełnionej funkcji 
 

4 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie (w zależności od sytuacji): 

o udzielonej przez Panią/Pana zgody 
o przepisów prawa (RODO lub przepisów szczególnych) 

 

5 Potencjalni odbiorcy lub kategorie odbiorców i międzynarodowy transfer danych 
osobowych 

Jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, będziemy mogli przekazywać Pani/Pana dane w całości lub w części 

podmiotom trzecim (w tym innym podmiotom z grupy Fresenius). W niektórych przypadkach mogą to 

być podmioty z grupy Fresenius prowadzące działalność w krajach trzecich, niebędących państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

W odniesieniu do międzynarodowych transferów danych zapewniliśmy odpowiednie zabezpieczenia  

w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych w stopniu odpowiadającym poziomowi ochrony danych  

w Unii Europejskiej.  

Te zabezpieczenia to: 

o wiążące reguły korporacyjne nałożone przez Fresenius SE & CO. KGaA na jej organizację  
i wszystkie jej podmioty oraz zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. 

Może Pani/Pan zwrócić się do naszego inspektora lub doradcy ds. ochrony danych, aby uzyskać ich 

kopie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. 

6 Okres retencji 

Stosujemy różne okresy przechowywania danych. Co do zasady (ze względów księgowych  

i podatkowych) przechowujemy dane przez okres 6 lat od daty ich pozyskania. Okresy te mogą być 

krótsze (jeśli w danej sytuacji przetwarzanie danych przez 6 lat nie jest konieczne) lub dłuższe (np. gdy 

wymagają od nas tego szczególne przepisy prawa lub jest to niezbędne w celu dochodzenia roszczeń).  

 

7 Wymagania dotyczące przekazywania danych osobowych 

W przypadku, gdy przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Panią/Pani dane osobowe mogą być niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

Obowiązek przekazania Pani/Pana danych może także wynikać z przepisów prawa. 

8 Prawa i sposób kontaktu z nami 

Ma Pani/Pan określone prawa w stosunku do swoich danych osobowych. 

 

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.  

Ma Pani/Pan również prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do 

przenoszenia danych. 
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W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan 

również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,              

w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

 

W celu uzyskania informacji lub skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 

223456788 lub przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej w tytule słowa “dane osobowe”, do 

właściwego miejscowo doradcy ds. ochrony danych, na adres poczty elektronicznej: 

info@dommedica.pl.  
 

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) lub naszego inspektora danych osobowych. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony 

danych: 

 

Inspektor Ochrony Danych firmy grupy Fresenius 

Fresenius SE & Co. KGaA, 

Pierre Kaufmann, 

Data Protection Officer, 

Else-Kroener-Straße 1,  

61352 Bad Homburg vor der Höhe,  

Niemcy 

 

dataprotectionofficer@fresenius.com  
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