
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ POMIĘDZY ADMINISTRATORAMI 
DOKONANYCH NA PODSTWIE ART. 26 RODO 

WSPÓŁADMINISTRATORAMI DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
UDZIELANYCH W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO REALIZOWANEGO W CENTRUM ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO SĄ : 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa 
wpisanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336164; NIP 524-26-88-913; Regon 141983460,  
(Współadministrator 1) 
 
Instytut Psychosomatyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 40 A, 02-822 Warszawa wpisanym w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII  Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145343; NIP 521-00-87-116, Regon: 00623072  

(Współadministrator 2) 

 
MEDICERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 31, 03-683 Warszawa wpisanym w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213937; NIP 536-17-56-377, Regon: 015791560 

(Współadministrator 3) 

 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Tykocińskiej 34, 03-545 Warszawa wpisanym w rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych  
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407897; NIP 524-27-48-
756, Regon: 145950090  

(Współadministrator 4) 

Dalej zwani łącznie Współadministratorami.  

WSPÓLNE UZGODNIENIA MIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI 

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej 
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:  

1. W momencie zbierania danych osobowych, osobom, których dane dotyczą będzie przekazywana 
przez Współadministratora, który zbiera dane,  informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
o treści zgodnej z art. 13  lub art. 14 RODO.  

2. Każdy ze Współadministratorów w zakresie, w jakim samodzielnie przetwarza dane osobowe 
zobowiązał się do wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO (ochrona 
danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych 
naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z 
organem nadzorczym).  

3. Każdy ze Współadministratorów zobowiązał się do weryfikacji adekwatności i poprawności danych 
zebranych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania.  

4. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze 
Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących 
im na mocy RODO, to znaczy: 



a) prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO, 
b) prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO, 
c) prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, 
d) prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, 
e) prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 
f) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, 
g) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 

PUNKTY KONTAKTOWE 

Ustanowiliśmy następujące punkty kontaktowy, z którym można sie skontaktować w sprawach ochrony swoich 
danych osobowych:   

Współadministrator 1 

adres pocztowy Współadministratora:  

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa 

adres e-mail Współadministratora:  sekretariat@brodnowski.pl 

numer telefonu Współadministratora: 22 326 59 87 

adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: IOD@brodnowski.pl 

Współadministrator 2 

adres pocztowy Współadministratora : 

Instytut Psychosomatyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa 

adres e-mail Współadministratora:  psychiatria@ips.pl 

numer telefonu Współadministratora : 506 655 621 

adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iod@pcat.pl 

Współadministrator 3 

adres pocztowy Współadministratora:  

MEDICERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 31, 03-683 Warszawa 

adres e-mail Współadministratora:  sekretariat_nzoz@przychodniazacisze.pl 

numer telefonu Współadministratora: 664 737 939 

adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@medicers.eu 
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Współadministrator 4 

adres pocztowy Współadministratora:  

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek ul. Tykocińska 34, 03-545 
Warszawa 

adres e-mail Współadministratora:  sekretariat@zoztargowek.waw.pl, 

numer telefonu Współadministratora: 22 518-26 41 

adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iod@zoztargowek.waw.pl.   

Każdy ze Współadministratorów zobowiązał  się do obsługi przypisanego sobie punktu kontaktowego, co nie 
wyłącza prawa osoby, której dane dotyczą do kontaktowania się z pozostałymi Współadministratorami.  
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