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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

dla Osoby uprawnionej (świadczeniobiorcy) do otrzymania środków pomocniczych refundowanych ze środków 
publicznych oraz osoby składającej i/lub odbierającej zamówienie w jej imieniu 

 
Na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązującego od dnia 25 maja 2018 

roku 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 (dalej: RODO), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z realizacją zlecenia na zaopatrzenie  
środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie z dostawą do domu pacjenta jest PAUL HARTMANN Polska  
Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice,  zwana dalej: "Administratorem".  

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo skontaktować  
z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: RODO@hartmann.info; zadzwonić 
pod nr telefonu: 42 225-22-89 lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zlecenia na zaopatrzenie w środki 
pomocnicze przysługujące comiesięcznie, przez Administratora, zwane dalej: "Zleceniem", dla którego przetwarzanie 
Państwa danych jest niezbędne – jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
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 (dalej: RODO). 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zlecenia oraz do podjęcia 
niezbędnych działań przed dokonaniem realizacji Zlecenia oraz umowy zawartej przez Administratora z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji na Pani/Pana rzecz Zlecenia oraz rozliczenia 
należności refundacyjnej w wykonaniu zawartej przez Administratora z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, a po zakończeniu tych działań przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności 
regulacji prawnych dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych).  

6. Państwa dane osobowe przekazywane są w wyłącznie w celu realizacji zlecenia następującym kategoriom odbiorców:  
(a) NFZ, na mocy obowiązujących przepisów prawa, (b) aptece w celu realizacji zlecenia, (c) firmom pocztowym, 
kurierskim, (d) firmie dokonującej kalkulacji należności refundacyjnych, (e) dostawcom systemów i usług informatycznych, 
(f) PAUL HARTMANN A.G. z siedzibą w Niemczech (w ramach grupy kapitałowej). 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Przysługuje Państwu prawo do: (a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (b) żądania od 
Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych, (d) do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia w zakresie realizacji 
ww. praw prosimy składać na adres e-mail: RODO@hartmann.info.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich podania realizacja 
przez Administratora Pani/Pana Zlecenia nie będzie możliwa. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

12. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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