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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, że: 

1. 1. Administratorem danych osobowych jest badaj.to Sp. z o. o., z siedzibą w Świętochłowicach               

(41-600), ul. Wojska Polskiego 16H, KRS:0000200904, NIP:648-000-2308, REGON:271048761. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się przez skrzynkę mailową: iod@sla.pl 

oraz iod@badaj.to. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

– realizacji umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

– ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – Art. 6 
ust. 1 lit. d RODO 

– wykonania badań laboratoryjnych zgodnie z m. in. Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, 
Ustawą o działalności leczniczej – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,  

– spełnienia obowiązku prawnego wynikającego m. in. z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń 
– Art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom i serwisantom oprogramowania i sprzętu 

do wykonywania badań, hostingodawcy stron internetowych, kancelariom prawnym, 

podwykonawcom – podmiotom i laboratoriom analitycznym, współpracującym z nami w 

ramach realizacji badań, operatorom pocztowym, a także podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

zgodnie z przepisami prawa, m.in. Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

Ustawą o rachunkowości, z zakresu dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia. 

7. Posiada Pani/ Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania związanych 

z realizacją umowy, czy wykonaniem badań laboratoryjnych. 


