
1. Administratorem danych osobowych jest Panoramik Radiologia Cyfrowa dr Hanna 
Markiewicz z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, 
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 5211864444 (dalej: Panoramik). Kontakt do 
inspektora danych osobowych: iod@panoramik.info. Adres do korespondencji: Panoramik 
Radiologia Cyfrowa dr Hanna Markiewicz z siedzibą w Warszawie, Plac Jana Henryka 
Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa. 
 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Panoramik, tj. w celu 
identyfikacji nadawcy, komunikacji z nadawcą oraz udzielenia odpowiedzi i podjęcie działań 
wynikających z treści pytania skierowanego do Panoramika za pośrednictwem formularza 
udostępnionego na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt” (przykładowo umożliwienie 
zawarcia umowy, pobrania wyników badań). Jeśli z treści zapytania będzie wynikała inna 
podstawa prawna do ich przetwarzania, Panoramik niezwłocznie poinformuje o takiej 
podstawie.  

 
3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z formularza kontaktowego (imię, 

nazwisko, adres e-mail) jest dobrowolne, jednak niezbędne i wymagane w celu kontaktu z 
użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi.  

 
4. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez czas niezbędny dla 

wykonania czynności ich przetwarzania w związku z celami przetwarzania określonymi w 
niniejszej klauzuli informacyjnej - przez czas niezbędny na złożenie odpowiedzi 
użytkownikom na pytanie przekazane za pomocą formularza w zakładce „Kontakt” – jeśli 
pytanie nie kreuje ewentualnego roszczenia, oraz niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia, 
dochodzenia roszczeń oraz ochrony Panoramika przed roszczeniami, nie dłużej jednak aniżeli 
przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń ustalony zgodnie z obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz dodatkowo przez czas niezbędny do 
usunięcia Państwa danych osobowych po upływie okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, 
nie dłuższy jednak niż jeden miesiąc. 

 
5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez Panoramik 

pracowników lub stałych współpracowników Panoramika na potrzeby administrowania 
Stroną Internetową. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do 
zachowania ich w tajemnicy. 

 
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) upoważnieni zleceniobiorcy, podwykonawcy Panoramika, w szczególności w zakresie 
świadczenia usług hostingowych, outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, 
serwis urządzeń itp.), doradczych, 

b) dostawcom usług prawnych, organizacyjnych, doradczych oraz wspierających w obronie 
przed roszczeniami skierowanymi przez lub przeciwko Panoramikowi, 

c) inne podmioty, którym Panoramik powierzył przetwarzanie danych osobowych przy 
zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych, 

d) innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, sądom, jeżeli 
obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sytuacji, 
w których Panoramik zobowiązane będzie do udostępniania Państwa danych osobowych 
bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych 
organów państwowych. 

 

mailto:iod@panoramik.info


7. Dane osobowe będą przechowywane na terenie EOG przez czas realizacji wyżej 
wymienionych celów, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików cookies 
mogą być zapisywane poza terenem EOG, a w  wyjątkowych przypadkach pełny adres IP 
może zostać przekazany poza teren EOG i tam skrócony. Dane osobowe nie będą być 
udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.  

 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:  

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
3) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
4) prawo usunięcia danych osobowych;  
5) prawo przenoszenia danych osobowych; 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
7) prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  
 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Panoramikiem. Dane kontaktowe 

wskazane są powyżej.   

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu 

uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności, która znajduje się pod poniższym 

adresem: https://panoramik.info/polityka-prywatnosci/ 

 

 


