
Klauzala Informacyjna Medx Monika Krajczek 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Medx Monika Krajczek regon :639661882, 
NIP: 779-163-71-04. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail:  
biuro@medx.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby). 
 

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z 
realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem, zawarcia i wykonania zawartej z 
nami umowy, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. w zakresie 
dotyczącym sporządzenia dokumentacji podatkowej, rozpoznania ewentualnych roszczeń 
reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz w celu umożliwienia 
Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń. 
 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie 
obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora). 
 

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące 
przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń 
umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia 
roszczeń lub w przypadku prowadzenia postępowań przez właściwe organy Państwa dane będą 
przechowywane przez czas trwania takich postępowań. 

 
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje 
Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 
Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w 

związku z zawarciem z Państwem umowy, nasi partnerzy biznesowi z którymi posiadamy umowy 
powierzenia, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi płatnicze, rachunkowo- księgowe, 
informatyczne, kancelarie prawne, a także instytucje upoważnione z mocy prawa do przewarzania 
tych danych. 

 
Dodatkowo informujemy, że podanie Państwa danych przy zawarciu umowy nie jest 

wymogiem ustawowym.  
 

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie ewentualnie zawartej umowy. 
Jeżeli jednak będą Państwo chcieli zgłosić jakiekolwiek roszczenia np. reklamacyjne, brak danych 
kontaktowych takich jak imię, nazwisko i adres, czy e-mail może uniemożliwić ich rozpatrzenie. 
Ponadto przepisy podatkowe wymagają podania danych, które muszą znaleźć się w fakturze VAT, 
faktury ponadto muszą być przez nas przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi 
przepisami prawa.  

 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny z wyłączenie klientów sklepu 

internetowego ( Regulamin i Polityka Prywatności Sklepu Internetowego). Państwa dane nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 
Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób 

korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający 
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą środków technicznych lub organizacyjnych. 
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