
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, dalej 
„RODO”) BioStat Sp. z o.o. informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rybniku (44-206) przy ul. Kowalczyka 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: 
biuro@biostat.com.pl. 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie podanym w 
formularzu, tj. dane dotyczące stanu zdrowia. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 
- realizacja usługi rezerwacji wizyty u Dostawcy Usług Zdrowotnych na podstawie 
Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit „a” RODO) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 
niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z 
realizacją usługi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie Dostawcy Usług Zdrowotnych i 
po ich przekazaniu staje się on odrębnym Administratorem danych 
osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

7. Ponadto informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• dostępu do danych osobowych; 
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 
• żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

 przenoszenia danych; 
 
8. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, 

przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich 
dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. 

9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 
prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 
2, Warszawa). 

10. W razie potrzeby uzyskania informacji związanych z ochroną danych osobowych lub 
w razie zamiaru skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się z 
wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod 
adresem: iodo@biostat.com.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem: BioStat Sp. z 
o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik. 
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