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Białystok, dn. 01.01.2021 r. 

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjnaKlauzula informacyjnaKlauzula informacyjna    
 
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH MedLAN W. Mytnik z siedzibą przy  

ul. Księdza Aleksandra Syczewskiego 8, 15-139 Białystok. 

 

2. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych PPUH MedLAN? 

 

Z inspektorem ochrony danych osobowych PPUH MedLAN W. Mytnik można się kontaktować pisząc na nasz 

adres pocztowy (z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych”) lub na adres e-mail: iod@medlan.pl 

 

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 

 

a) Imię i nazwisko; 

b) adres e-mail; 

c) numer telefonu; 

d) numer rachunku bankowego; 

e) dane finansowe; 

f) dane rejestrowe publicznie dostępne. 

 

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 

 

Uzyskane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach: 

a) analizy przedwdrożeniowej (przed zawarciem umowy) – przez czas do podpisania umowy lub rezygnacji 

z jej podpisania (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

b) zawarcia umowy i jej wykonania – w tym zapewnienia poprawności jakości usług przez czas trwania 

umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

c) wykonania obowiązków prawnych: 

 wystawianie  i przechowywanie dokumentów księgowych (np. faktur) – przez czas wykonywania 

obowiązków wynikających z zawartych umów oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam 

przechowywać dane np. podatkowe, oraz przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje 

prawne (podstawa: obowiązek prawny); 

 zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych nam przez Panią/Pana  do przetwarzania danych 

osobowych – przez czas wskazany w zawartej umowie powierzenia do przetwarzania danych 

osobowych (podstawa: obowiązek prawny); 

 udzielania odpowiedzi na skargi i reklamacje – przez czas określony przepisami prawa (podstawa: 

obowiązek prawny); 

d) ustalenie i dochodzenie roszczeń – w tym rozpatrywanie reklamacji oraz zawiadamianie właściwych 

organów (np. podatkowych) – do końca okresu, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy 

(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

e) tworzenia zestawień, analiz i statystyk – na potrzeby wewnętrzne  obejmujące w szczególności prace 

rozwojowe w systemach informatycznych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 



 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MedLAN Wojciech Mytnik 

 ul. Księdza Aleksandra Syczewskiego 8, 15-139 Białystok  

 NIP: 5422620644,   REGON: 200053616,   BDO: 000173679 

 tel.: 85 652 88 88, 85 875 33 33   e-mail: biuro@medlan.pl   WWW: www.medlan.pl 

Strona 2222 z 2222 

 

f) obsługa/wsparcie techniczne – w tym m.in informowanie o awariach, wykonywanie  

i przechowywanie kopii zapasowych (jeśli zostało zapisane w umowie), odtworzenie systemu  

z kopii zapasowej - przez okres trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

g) Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony 

interes). 

 

5. Kategorie odbiorców danych 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej 

czynności w związku z realizacją umowy.  

 

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać także: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – np. w celu dokonania 

zwrotów na Państwa rzecz; 

c) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych. 

 

6. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

 

7. Informacja o Pani/Pana prawach: 

 

Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych; 

 sprostowania (poprawienia) tych danych 

 w przypadkach przewidzianym prawem – do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

 wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

 

8. Skargi: 

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, 

że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

 


