
Klauzula informacyjna dla osób do kontaktu dla realizacji umowy finansowania usługi 

HOTELE DLA MEDYKÓW zawartej w ……………………………………..., w dniu…………………………….. roku 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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: Rozporządzenie lub RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA HOTELE DLA 

MEDYKÓW, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawie. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW , a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować drogą 

elektroniczną na adres e-mail iod@phh.pl, lub pisemnie na adres i dane 

Administratora wskazane powyżej 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu wykonania umowy finansowania usługi 

HOTELE DLA MEDYKÓW zawartej w ……………………………..., w dniu…………………………….. r. 

4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek 

wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Aby 

skorzystać z wyżej wymienionych praw, musi Pani/Pan skontaktować się z 

Administratorem i poinformować go, które prawo i w jakim zakresie chce Pani/Pan 

realizować. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wykonania umowy finansowania usługi HOTELE DLA MEDYKÓW zawartej 

w ……………………………..., w dniu…………………………….. r. 

6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu 

wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 

archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele 

statystyczne.  

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

⎯ podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW , na podstawie przepisów prawa; 

⎯ podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW , na podstawie stosownych umów zawartych 

z Fundacją,  

mailto:iod@phh.pl


9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów 

prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

 


