
 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

BAZA KONTAKTÓW DO PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRZEDSTAWICIELI 

Dlaczego przekazujemy Tobie 
informacje zawarte w tym 
dokumencie? 

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach od 15 lat udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz 
swoich Pacjentów oraz Pacjentów naszych biznesowych Partnerów będących podmiotami 
wykonującymi działalność leczniczą. 

W celu skuteczniejszego dotarcia do naszych obecnych i przyszłych Partnerów stworzyliśmy bazę 
kontaktów obejmującą osoby reprezentujące takie podmioty, bądź z nimi współpracujące zawodowo 
(biznesowo), żeby skuteczniej do Was dotrzeć i rozwijać relacje biznesowe. Dane osobowe 
przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób reprezentujących 
przedsiębiorców, w tym również reprezentujących osoby prawne, są traktowane przez nas tak jak 
dane osobowe każdej innej osoby fizyczne. 

Z tej też przyczyny, czyniąc zadość przepisowi art. 14 RODO1, przekazujemy informację, jak poniżej. 

Kto jest Administratorem Twoich 
danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych ujętych w ww. bazie kontaktów jest spółka 
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ulicy Ligockiej nr 103, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352918, 
zwana dalej również „TMP”. 

Jak skontaktować się 
z Administratorami, żeby uzyskać 
więcej informacji o przetwarzaniu 
Twoich danych osobowych? 

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób: 
1) na adres e-mail: odo@telemedycynapolska.pl; 
2) telefonicznie pod numerem 32 376 14 55; 
3) pisemnie na adres siedziby spółki. 

Jak skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych? 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się w następujący sposób: 
1) na adres e-mail: iod@telemedycynapolska.pl; 
2) telefonicznie pod numerem 32 376 14 55; 
3) pisemnie na adres siedziby spółki, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

Jakie jest źródło pochodzenia 
Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z dostępnych źródeł publicznych, 
w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (RPWDL), a także ze stron internetowych przedsiębiorstw (podmiotów 
leczniczych). 

Jakie kategorie Twoich danych 
osobowych są przetwarzane przez 
Administratora? 

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, a to: 
1) informacje identyfikujące w postaci imienia i nazwiska; 
2) informacje o rodzaju i nazwie przedsiębiorstwa, które prowadzisz, bądź reprezentujesz; 
3) informacje o Twoim statusie (stanowisku) w przedsiębiorstwie, które prowadzisz, bądź 

reprezentujesz; 
4) informacje kontaktowe w postaci numeru telefonu i/lub adresu e-mail. 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Twoich danych 
osobowych? 

Twoje dane w utworzonej bazie kontaktowej przetwarzamy w następujących celach i na 
następujących podstawach prawnych: 
1) w celu ułatwienia nawiązania przez Administratora kontaktu z Tobą jako przedsiębiorcą, bądź 

jako osobą związaną zawodowo (biznesowo) z przedsiębiorcą, w związku z usługami i produktami 
realizowanymi przez TMP na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą 
prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO odnoszący się 
do niezbędności przetwarzania Twoich danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy Administratora 
polegają na oferowaniu przedsiębiorcom usług i/lub produktów TMP, co mieści się w zakresie 
działalności gospodarczej Spółki, a kontakt z Tobą ma to umożliwić, o ile wyrazisz zgodę na 
otrzymanie informacji handlowej wybranym przez Ciebie kanałem komunikacji; 

2) w celach marketingowych polegających na oferowaniu przedsiębiorcy usług i produktów 
świadczonych przez TMP, w tym profilowania przedsiębiorcy tj. w celu oferowania naszych 
produktów i usług dostosowanych do jego potrzeb, poprzez przesyłanie informacji handlowej 
pocztą tradycyjną, nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS i/lub 
MMS. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, 
ale tylko w związku z uprzednim spełnieniem przesłanek wynikających z art. 172 ustawy prawo 
telekomunikacyjne2 i/lub art. 10 u.ś.u.d.e.3, które są podstawą do stwierdzenia posiadania przez 
Administratora prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingowych. Zgoda nie dotyczy 
komunikacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej; 

3) ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO traktując wprost jako uzasadniony interes Administratora możliwość ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ; 

4) realizacji Twoich praw jako osoby, której dane zebraliśmy. Będziemy przetwarzać Twoje dane 
osobowe wobec ewentualnego złożenia wniosku i/lub skargi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO. Przetwarzanie polega na załatwianiu sprawy oraz realizacji zasady rozliczalności. 

mailto:odo@telemedycynapolska.pl
mailto:iod@telemedycynapolska.pl


Kto jest odbiorcą Twoich danych 
osobowych? 

Twoje dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi 
administratora, to jest świadczącym usługi na zlecenie administratora, są to w szczególności: 
1) dostawcy (operatorzy) usług telefonii, 
2) dostawcy usług i systemów teleinformatycznych służących do zarządzania klientami, 
3) dostawcy usług i systemów teleinformatycznych wspomagających zautomatyzowaną 

komunikację, marketing, sprzedaż naszych usług, 
4) dostawcy wspomagający pracę na danych i ich wymianę, 
5) dostawcy usług doradczych, prawnych i audytowych. 

Czy administrator ma zamiar 
przekazania Twoich danych 
osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (EOG). 

Jak długo przechowujemy Twoje 
dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w bazie kontaktów do czasu zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania przez nas danych. 

Tam gdzie odwołujemy się do celów marketingowych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać 
przez okres od momentu wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych do momentu 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na taki kontakt, w zależności 
od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Wycofanie zgody na kontakt w tym celu lub złożenie 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi 
skutkami dla Ciebie. Zgodę można wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi przedstawicielami lub 
wysyłając do Administratora wiadomość e-mail na jego wskazany wyżej adres. 

Tam gdzie natomiast powołujemy się na ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed 
roszczeniami Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowań bądź okres 
przedawnienia roszczeń uregulowany w przepisach prawa, w zakresie wszystkich posiadanych 
danych. 

Jeśli składałaś do nas wniosek i/lub skargę, to po załatwieniu spraw nimi objętych przetwarzanie 
Twoich danych osobowych będzie ograniczone do ich przechowywania nie dłużej niż przez okres 6 lat 
od wpływu złożonego żądania. 

Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych? 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od nas: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych  
a ponadto tam gdzie odwołujemy się do istnienia naszych uzasadnionych interesów lub profilowania, 
posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Czy przysługuje Ci prawo 
do wniesienia skargi 
na przetwarzanie Twoich danych 
przez Administratora? 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy przysługuje Ci prawo do nie 
podlegania decyzji opartej 
wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu? 

Nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Ciebie skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 

 

1 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 

z 23.05.2018, str. 2), zwane również „RODO” 
2 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576), zwana również „prawem telekomunikacyjnym” 

3 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwana również „u.ś.u.d.e.” 


