
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. z siedzibą w 

Świeradowie-Zdroju (59-850), ul. Zdrojowa 2, KRS: 0000018377 (dalej: Spółka). Spółka posiada 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Wioletta Urbańczyk, z którą można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty e-mail: adm@uzdrowisko-swieradow.pl lub telefonicznie 75 78 20 739. 

 Podstawy przetwarzania danych osobowych dla pobytu w Uzdrowisku są następujące: 

1) pobyt hotelowy: wykonanie umowy- (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); a w przypadku, gdy 

pojawiają się również dane medyczne: przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), cele 

zdrowotne (art. 9 ust. 1 lit. h) RODO); 

2) pobyt ZUS/ NFZ: przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), cele zdrowotne (art. 9 ust. 

1 lit. h) RODO); 

 Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji pobytu w naszym 

Uzdrowisku; 

 Podanie danych osobowych jest: 

1) pobyt hotelowy/ wypoczynkowy: podanie danych osobowych przez Pana/ Panią jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi; 

2) pobyt zdrowotny/ ZUS/ NFZ: podanie danych osobowych przez Pana/ Panią jest 

obowiązkowe, gdyż jest niezbędne do wykonania usługi; 

 Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w 

imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych 

technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: usługi 

informatyczne, usługi kadrowo- rachunkowe. Powyższe każdorazowo odbywać się będzie na 

podstawie umowy powierzania przetwarzania danych osobowych. 

 dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych; 

 Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, 

jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  

z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu przechowywania dokumentacji medycznej; 

 Klientowi przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych i ich sprostowania, usunięcia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało 

miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, z uwzględnieniem krajowego prawa 

medycznego; 

 Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody (dotyczy 

sytuacji, w której przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); 

 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 
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