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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediporta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Reymonta 35. 

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  

e-mail: rodo@mediporta.pl 

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA  

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

 

RODO art. 6 ust. 1 lit. a 

▪ wyrażona zgoda na kontakt związany z wypełnionym formularzem na stronie internetowej mediporta.pl lub przekazanym 

zapytaniem w innej formie - wiadomość e-mail, kontakt telefoniczny 

▪ wyrażona zgoda na subskrypcję newslettera 

 

RODO art. 6 ust. 1 lit. b 

▪ przetwarzanie niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem 

 

RODO art. 6 ust. 1 lit. c 

▪ obowiązek prawny prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych  

 

RODO art. 6 ust. 1 lit. f 

▪ marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jak i podmiotów z nim współpracujących         

▪ wskazanie przez podmiot Pani/Pana osoby do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy 

▪ realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz 

dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami 

 

4. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne 

dane przekazane bezpośrednio administratorowi np. poprzez formularz elektroniczny lub przekazane przez inny podmiot celem realizacji 

umowy. 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty powiązane i współpracujące z administratorem. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przy czym ściśle przestrzegamy zasad ich 

transferu wynikających wprost z RODO i przekazujemy dane wyłącznie tam, gdzie stopień zabezpieczenia jest gwarantowany zgodnie  

z decyzjami Komisji Europejskiej (np. do USA jedynie do podmiotów znajdujących się na tzw. Privacy Shield list 

(https://www.privacyshield.gov/list).  

 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych celów, nie dłużej niż jest to konieczne,  

tj. przez okres trwania umowy, wypełniania przez administratora obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń czy też cofnięcia zgody. 

Zwracamy uwagę, że niezależnie od zgody, administratorzy mogą mieć podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów 

biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

▪ prawo dostępu do danych osobowych, 

▪ prawo do sprostowania danych osobowych,  

▪ prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

▪ prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy 

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora 

▪ prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym 

momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem, 

▪ prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

9. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu, czy też zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy i/lub otrzymywania ofert handlowych i innych 

informacji o naszych usługach i produktach. 

 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 
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