
Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), CM Fundamenti informuje, że 

administratorem Danych osobowych Użytkowników i Uprawnionych, które będą przetwarzane w 

związku z ze świadczeniem usług opisanych w §1 ust. 2 Regulaminu jest CM Fundamenti. Z 

administratorem można skontaktować się pod adresem: cm@fundamenti.pl 

2. Spółka wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Łukasza Adamczyka. Z Inspektorem 

Danych Osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 400 13 77 lub adresem e-mail: 

cm@fundamenti.pl 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Uprawnionych, o których mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu jest art. 6 ust. 1 lit. lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionymi 

interesami realizowanymi przez administratora są między innymi przetwarzanie danych w celach 

księgowych czy też obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia 

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez CM Fundamenti 

4. Kategorie przetwarzanych Danych osobowych, o których mowa w ust. 1 obejmują: nazwiska i 

imiona; adres zamieszkania lub pobytu; numer telefonu. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez CM Fundamenti do momentu 

usunięcia konta Użytkownika z Systemu, a po upływie tego okresu przez określony w przepisach prawa 

podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i 

księgowej. 

6. Odbiorcami Danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

informatyczne HCM Fundamenti, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością CM Fundamenti 

(księgowość, podatki) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

a. żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

b. żądania ich sprostowania; 

c. żądania ich usunięcia; 



d. żądania ich ograniczenia przetwarzania; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

f. żądania przeniesienia danych osobowych. 

8. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez 

administratora. 

9. Administratorem Danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu świadczenia Usług 

medycznych przez Podmiot leczniczy jest Podmiot leczniczy. Szczegółowy obowiązek informacyjny 

zostanie udostępniony Pacjentowi w momencie zawierania Umowy o świadczenie usług medycznych 

z Podmiotem leczniczym. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych osobowych 

zawartej przez CM Fundamenti z Podmiotem leczniczym, CM Fundamenti powierzone jest również 

przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia Użytkownika lub Uprawnionego, których 

administratorem jest Podmiot leczniczy. 

 


