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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

KONTRAHENTÓW ORAZ JEGO PERSONELU (REPREZENTANTÓW/PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW)

ADMINISTRATOR DANYCH. Państwa dane będą przetwarzane 

przez firmę Telemedycyna Polska S.A., z siedzibą w Katowicach,        

40-568, przy ul. Ligockiej 103, KRS 0000352918, NIP 6482542977 

(„TMP”). 

ŹRÓDŁO DANYCH. Dane osobowe niezbędne do współpracy 

przekazujecie Nam Państwo osobiście, bądź w Państwa imieniu robi 

to nasz KONTRANENT (Państwa pracodawca lub zleceniodawca). 

CEL, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA. DANE 

KONTRAHENTA. TMP przetwarza Państwa dane osobowe w celu:  

1. zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej oraz czynności 

poprzedzających jej zawarcie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO*), przez czas trwania umowy cywilnoprawnej, 

przetwarzanie danych jest warunkiem zawarcia umowy; 

2. dokonywania bieżących rozliczeń finansowo-księgowych 

zawartej umowy cywilnoprawnej, przechowywania 

dokumentacji finansowo-księgowej oraz wykonywania innych 

czynności wynikających z przepisu prawa, w zakresie 

niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze jako stronie umowy cywilnoprawnej, (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z przepisami 

podatkowymi), przez okres wskazany w przepisach 

podatkowych; przetwarzanie danych jest wymogiem 

ustawowym; 

3. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przez 

roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*), przez czas 

trwania postępowań i okres przedawnienia roszczeń 

uregulowany w przepisach prawa, przetwarzanie danych jest 

wymogiem umownym; 

4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO), Państwa dane przetwarzane 

będą wyłącznie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania; przetwarzanie danych jest wymogiem 

umownym związanym m.in. z udostępnianiem danych 

KONTRAHENTA w celach kontaktowych innym kontrahentom 

Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy 

cywilnoprawnej. 

CEL, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA. DANE 

PERSONELU KONTRAHENTA. TMP przetwarza Państwa dane 

osobowe w celu:  

1. zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej 

z KONTRAHENTEM oraz czynności poprzedzających jej zawarcie 

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), uznając za swój prawnie 

uzasadniony interes nawiązywania kontaktu z personelem 

swojego Kontrahenta, przez czas trwania umowy 

cywilnoprawnej, przetwarzanie danych jest wymogiem 

umownym; 

2. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przez 

roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*), przez czas 

trwania postępowań i okres przedawnienia roszczeń 

uregulowany w przepisach prawa, przetwarzanie danych jest 

wymogiem umownym; 

3. dokonywania bieżących rozliczeń finansowo-księgowych 

zawartej umowy cywilnoprawnej, przechowywania 

dokumentacji finansowo-księgowej oraz wykonywania innych 

czynności wynikających z przepisu prawa, w zakresie 

niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze jako stronie umowy cywilnoprawnej, (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z przepisami 

podatkowymi), przez okres wskazany w przepisach 

podatkowych; przetwarzanie danych jest wymogiem 

ustawowym. 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH PERSONELU 

KONTRAHENTA. Przetwarzamy następujący zakres Państwa 

danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane 

stanowisko/pełnioną funkcję i nazwę pracodawcy/zleceniodawcy, 

PESEL Członków Zarządu, Prokurentów lub Pełnomocników. 

ODBIORCY DANYCH.  Odbiorcami danych osobowych 

KONTRAHENTA I JEGO PERSONELU są podmioty świadczące usługi 

w imieniu TMP, a to: 

1. producenci i administratorzy systemów informatycznych, 

dostawcy usług hostingowych, informatycznych, doradczych 

i audytowych w zakresie IT; 

2. firmy świadczące usługi finansowo-księgowe, np. biuro 

księgowe, firmy windykacyjne, doradcy podatkowi, biegli 

rewidenci; 

3. firmy świadczące usługi prawne i doradcze, np. podmiot 

prawnicze, audytorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe KONTRAHENTA I JEGO PERSONELU mogą być 

udostępniane innym odbiorcom, przetwarzającym Państwa dane na 

własne cele, wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do realizacji 

ww. celów przetwarzania danych, a to: firmom kurierskim 

i pocztowym, bankom, podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

Dane osobowe KONTRAHENTA I JEGO PERSONELU będą 

udostępniane innym administratorom danych powierzonych TMP w 

szczególności do wywiązania się z postanowień umów o współpracę 

i obowiązku poddania się kontroli przez tych administratorów. 

PODSTAWA PODANIA DANYCH. Podanie danych stanowiących 

wymóg umowny i ustawowy jest obowiązkowe – bez nich nie 

będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy cywilnoprawnej. 

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, przez nas 

niewymagane i nie wiąże się z negatywnymi skutkami ich 

niepodania. 

PAŃSTWA PRAWA. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych.  

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa). 

DANE KONTAKTOWE. W celu realizacji swoich praw możecie się 

Państwo kontaktować: listownie na adres 40-568 Katowice, 

ul. Ligocka 103, telefonicznie pod nr 32/3761455, e-mail: 

odo@telemedycynapolska.pl. Jeżeli będą Państwo mieli pytania 

dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z wyznaczonym 

przez TMP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

iod@telemedycynapolska.pl lub listownie na ww. adres. 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 27.04.2016 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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