
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

MARKETING
Kto jest Administratorem 
Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka AMERICAN HEART OF POLAND 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu, 43-450, przy ulicy Sanatoryjnej nr 1, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000398373, w skrócie AHP.

Jak się skontaktować 
z Administratorem, żeby 
uzyskać więcej informacji 
o przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych?

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób: 
• na adres e-mail rodo@ahop.pl, 
• pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak się skontaktować 
z Inspektorem Ochrony 
Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się w następujący sposób: 
• na adres e-mail: rodo@ahop.pl, 
• pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Twoich danych 
osobowych?

Twoje dane przetwarzamy w celu przekazania Tobie informacji handlowej, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO1, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, w 
związku z udzieloną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie Informacji handlowych od 
AHP w celach marke]ngowych dotyczących własnych towarów i usług, na podstawie 
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 576). 
Wobec tego, że wyraziłeś powyższą zgodę uznajemy, że możesz spodziewać się 
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na zasadach w tej zgodzie 
określonych, a Administrator posiada co do tego rozsądną przesłankę jaką jest 
odebrane od Ciebie oświadczenie o wyrażeniu zgody na telefoniczny kontakt 
marke]ngowy.

Kto jest odbiorcą Twoich 
danych osobowych?

Twoje dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami 
przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie spółki w szczególności w 
zakresie usług teleinformatycznych, doradczych, prawnych i audytowych. 
W związku ze zleceniem usług nawiązania kontaktu z Tobą naszemu partnerowi 
biznesowemu informujemy, iż Twoje dane będą przetwarzane przez spółkę 
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ulicy 
Ligockiej nr 103, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000352918, jako podmiot przetwarzający.

Jak długo przechowujemy 
Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów oraz praw i 
wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od nas: 
• dostępu do treści swoich danych osobowych, 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
• usunięcia swoich danych osobowych, 
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
a ponadto, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych.

Czy przysługuje Ci prawo 
do wniesienia skargi 
na przetwarzanie Twoich 
danych przez Administratora?

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musisz podać nam swoje 
dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu 
telefonicznego na zasadach określonych w wyrażonej przez Ciebie zgodzie. Jeśli nie 
podasz nam swoich danych nie będziemy mogli się z Toba skontaktować.



1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., 
Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)

Czy przysługuje Ci prawo 
do nie podlegania decyzji 
opartej wyłącznie 
na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu?

Nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie 
wywoływała wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie 
wpływa.


