
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn ia  
27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informujemy, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest MKI 
Sp. z o.o., Dom Zdrojowy Amber, ul. J. Matejki 19, 72-600 Świnoujście, NIP 855 15 98 003, KRS 
0000761753 REGON 381675926. 

Z Administratorem Państwa Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować: 

 pisemnie, za pomocą listu poleconego na adres: ul. J. Matejki 19, 72-600 Świnoujście lub 

 drogą e-mailową pod adresem: info@dzamber.com 

Państwa Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. 

Państwa Dane Osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia 
usług. 

Administrator Państwa Danych nie przekazuje Państwa Danych Osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator przetwarza Dane Osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a 
więc: 

 zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO; 
 wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie 

faktur; 

 w zakresie niezbędnym do prawidłowej oceny Państwa stanu zdrowia, czy też poznania 
ewentualnych przeciwskazań do wykonania konkretnych zabiegów, dot. danych dot. stanu 
zdrowia. Jednocześnie informujemy, że w niektórych przypadkach wykonanie zabiegu 
może być poprzedzone badaniem lekarskim; 

 w budynku w miejscach ogólnie dostępnych dla Państwa bezpieczeństwa zastosowany 
został monitoring; 

W związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych przysługuje Państwu prawo do 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych, do uzyskania kopii danych,  do sprostowania, do 
usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych, do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania 
danych, do wycofania zgody, do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa Dane Osobowe przechowywane są przez okres 5 lat. 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne . Jednak niepodanie danych 
spowoduje brak podstaw do zawarcia umowy. 
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