
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
dla osób zlecających Badanie Weterynaryjne/Badanie Okazu/Badanie Kleszcza 

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 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 oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) AmerLab Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie przekazuję następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administrator Pani/Pana 
danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak 
będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest 
AmerLab Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i 
Wigury nr 101 (02 – 089 Warszawa), zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000583959, NIP:7010516795, REGON: 361439207, kapitał 
zakładowy w wysokości: 55.000,00 PLN (dalej Spółka lub 
Administrator). 

2. Kontakt w sprawach 
związanych z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych 

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
należy skontaktować się Administratorem: na piśmie na 
adres: AmerLab, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, 
za pomocą e-mail: kontakt@amerlab.pl, lub telefonicznie: 
+48 508 017 683 lub z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych za pomocą e-mail: iodo@amerlab.pl. 

3. Zakres Pani/Pana danych 
osobowych przetwarzanych 
przez Spółkę 

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.  

4. Cel/Cele przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych 
(wraz ze wskazaniem 
podstawy prawnej) 

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są 
wyłącznie w celu diagnostyki dostarczonego materiału 
biologicznego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz 
kontaktu ze zleceniodawcą (e-mail, nr telefonu), przy czym 
podanie adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu nie jest 
obowiązkowe, jednakże nie podanie ich spowoduje brak 
możliwości skontaktowania się ze zleceniobiorcą w przypadku 
np. możliwości odbioru wyniku badania lub brak możliwości 
wysłania wyniku badania listem poleconym. (podstawa art. 6 
ust. 1 lit. a RODO).  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana 
zgody, powierzone dane przetwarzane będą w celu 
informowania o badaniach bezpłatnych, promocjach i nowych 
ofertach drogą mailową (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO w 
zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną1 oraz z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego2). 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 



 

5. Kategorie odbiorców 
Pani/Pana danych osobowych 

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych 
osobowych do innych odbiorców. 
 

6. Informacje o zamiarze 
przekazania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej 

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Okres, przez który dane 
osobowe będą 
przechowywane 

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą 
przetwarzane przez okres 12 miesięcy od czasu odebrania 
wyniku badania. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane są 
usuwane lub poddawane anonimizacji. 
 

8. Prawo do żądania od 
Administratora dostępu do 
Pani/Pana danych osobowych  

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu 
przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

9. Prawo do żądania 
sprostowania Pani/Pana 
danych osobowych 

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub 
niepełne, ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych 
osobowych. 

10. Prawo do żądania usunięcia 
Pani/Pana danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana 
dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia 
zapomnianym w zakresie danych, których przetwarzanie nie 
jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń 
prawnych, których przetwarzanie nie jest niezbędne dla 
celów archiwalnych w interesie publicznym, a dane osobowe 
nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane 
(podstawa art. 17 RODO). 

11. Prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych 

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

12. Prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych 

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych 
osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych. 

13. Prawo do przenoszenia 
Pani/Pana danych osobowych  

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce 
i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, aby 
Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu 
administratorowi. 

14. Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO. 

15. Prawo do cofnięcia zgody  Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie 
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



 

16. Zasada podania danych 
osobowych 

Podanie danych osobowych dobrowolne. Do wykonania 
badań i prowadzenia dokumentacji medycznej i konieczne 
jest jednak podanie przez Panią/Pana danych osobowych. 
Brak podania wskazanych danych uniemożliwia np. 
zrealizowanie Pani/Pana zlecenia badania weterynaryjnego. 

17. Informacje o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym 
o profilowaniu 

Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani 
nie dokonuje profilowania na podstawie danych 
przekazanych przez Panią/Pana. 

 


