
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundację Zdrowi i Bezpieczni z 

siedzibą we Wrocławiu w związku z funkcjonowaniem serwisu www.medinsurance.dfinanse.pl 

W związku z treścią Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni przekazuje informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zdrowi i Bezpieczni, ul. Powstańców Śl.121/209, 

53-329 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować 

za pośrednictwem poczty elektronicznej centrala@fundacjazdrowiibezpieczni.pl, telefonicznie pod 

numerem telefonu: 71 777 04 45 lub pisemnie na adres siedziby spółki.  

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, miejscowość 

zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail, wykonywany 

zawód, specjalizację zawodową, NIP i REGON prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację Zdrowi i Bezpieczni w celu: 

a) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą - art. 6 ust. 1 b RODO, 

b) wypełnienia przez obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO, 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia pełnienia roli ubezpieczającego oraz – 

tylko i wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – po 

upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z pełnienia roli ubezpieczającego lub do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności, obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającym z ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy dane są 

przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przekazywane ubezpieczycielowi, do którego kierowany będzie wniosek o 

objęcie ochroną ubezpieczeniową w związku ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dane osobowe mogą być 

ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom oraz odbiorcom, którym powierzono 

przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, 

należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa 

informatyczna. 

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz 

ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia 

informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. 

7. Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

 


