
 KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych za pośrednictwem powyższego formularza 
kontaktowego jest Medezin Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej 3, NIP: 947-197-99-04, 
REGON:  101293573,  BDO:  000035943,  zarejestrowana   w   rejestrze   przedsiębiorców   pod   numerem   
KRS: 0000368567, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 193 100 000,00 złotych. Z Administratorem 
danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@medezin.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 

2. W  celu  zagwarantowania  najwyższych   standardów   w   zakresie   ochrony   Państwa   danych   osobowych   
w Medezin Sp. Z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@medezin.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za 
pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane 
do Administratora, a także w celu zabezpieczenia, dochodzenia bądź obrony ewentualnych roszczeń związanych 
z udzieleniem odpowiedzi na pytanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) 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). 

4. Pani/Pana osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za 
pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich 
przedawnienia, bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe nie 
podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na 
zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 
Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, a 
także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy 
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. 
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane 
osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że 
jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych. 
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