INFORMACJA O UZGODNIENIACH
WSPÓŁADMINISTRATORÓW

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia 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)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, o zasadniczych uzgodnieniach
dokonanych przez Współadministratorów Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach AlfaMedica
Centrum Medyczne:
1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są Tomasz Goździewicz (NIP: 7792273785, REGON:
301440571) i Agata Szpera – Goździewicz (NIP: 7822288806, REGON: 301736410), którzy wspólnie określają
cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności pod firmą AlfaMedica
Tomasz Goździewicz Agata Szpera – Goździewicz s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 33/u4, 60-537, NIP:
7811944075, tel: (+48) 730 708 400; (61) 671 90 00, e-mail: alfamedicakoscielna@gmail.com.
2. Współadministratorzy wspólnie wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem email: iod@alfamedicakoscielna.pl , lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Współadministratorów z
dopiskiem Ochrona Danych Osobowych, we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych
osobowych.
3. Pełną informację w zakresie podstaw prawnych, celów, okresu przetwarzania i innych wymaganych przez art. 13
lub 14 RODO zagadnień mogą Państwo uzyskać zapoznając się z właściwą klauzulą informacyjną. Klauzule
kierowane do pacjentów są dostępne w każdym lokalu Alfa Medica Centrum Medyczne. Na naszej stronie
internetowej natomiast znajdą Państwo zarówno klauzulę dla pacjentów jak i pozostałe klauzule kierowane m.in.
do : kandydatów do pracy/współpracy, kontrahentów, pracowników i współpracowników Centrum Medycznego
(https://alfamedicakoscielna.pl).
4. Współadministratorzy, zawierając Umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi w trybie art. 26 RODO,
dokonali następujących uzgodnień w odniesieniu do podziału obowiązków spoczywających na nich z mocy
RODO:
Ø Tomasz Goździewicz (NIP: 7792273785, REGON: 301440571) jest odpowiedzialny za:
§ obsługę wniosków i zapytań z Państwa strony, w tym w szczególności w zakresie realizacji
przysługujących Państwu praw wynikających z RODO;
§ prawidłową realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO, a także w
zakresie podawania do Państwa wiadomości zasadniczej treści uzgodnień dokonanych przez
Współadministratorów (czego przejawem jest niniejszy dokument);
§ utrzymania stosownych Polityk Bezpieczeństwa, procedur, instrukcji i innych dokumentów
związanych z obszarem przetwarzania Państwa danych osobowych w Alfa Medica Centrum
Medyczne;
§ pełnienie wraz z powołanym Inspektorem Ochrony Danych funkcji punktu kontaktowego dla
Państwa oraz dla organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
§ zapewnienie stosowania środków służących zabezpieczeniu danych osobowych przetwarzanych
w ramach Alfa Medica Centrum Medyczne, w tym w szczególności środków wymaganych przez
art. 32 RODO, a także w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 33-36 RODO.
Ø Agata Szpera – Goździewicz (NIP: 7822288806, REGON: 301736410) jest odpowiedzialna za:
§ wsparcie Tomasza Goździewicza w zakresie realizowanych przez niego czynności i obowiązków
opisanych powyżej.
Przypominamy, że zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO niezależnie od opisanych powyżej uzgodnień Współadministratorów
odnoszących się do podziału ich obowiązków, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wynikających z
RODO względem każdego ze Współadministratorów.
Jednocześnie we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych w
Alfa Medica Centrum Medyczne zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z powołanym Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@alfamedicakoscielna.pl lub pisemnie na adres siedziby
Współadministratorów: ul. Kościelna 33/u4, 60-537 Poznań. W przypadku wyboru korespondencji tradycyjnej
uprzejmie prosimy o dopisanie na kopercie hasła „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.

