
INFORMACJA O WSPÓŁADMINISTRATORACH 
 
Dla zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z 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 (dalej „RODO”) w sposób 

zapewniający najwyższy możliwy standard ochrony danych osobowych, podmioty z Grupy 

Medipe przetwarzają Pani/Pana dane osobowe jako Współadministratorzy. 
 
Do Grupy Medipe należą: 
 
1) MM sp. z o.o., nr KRS: 0000468193,  
2) Medipe Clinic sp. z o.o., nr KRS: 0000448968,  
3) Medipe sp. z o.o., nr KRS: 0000679785,  
4) Medipe Europe sp. z o.o., nr KRS: 0000449053,  
5) Medipe sp. z o.o. spółka komandytowa, nr KRS: 0000685051  
6) Medipe DE sp. z o.o. spółka komandytowa, nr KRS: 0000680412  
7) Medipe PL sp. z o.o. spółka komandytowa, nr KRS: 0000680482  
8) Medipe Care sp. z o.o. spółka komandytowa, Nr KRS: 0000772691  
9) Medipe Polska sp. z o.o. spółka komandytowa, Nr KRS: 0000773296 
 
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 236A 

 
Podmioty z Grupy Medipe są odpowiedzialne jako Współadministratorzy za zgodność z 

prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zakresy odpowiedzialności 

Współadministratorów dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO obejmują  
w szczególności: 

 

1) czynności administracyjne, marketingowe, biurowe, zarządzanie infrastrukturą 

informatyczną – MM sp. z o.o.  
2) zawarcie i wykonanie umów oraz kontakt ze zleceniobiorcami, pracownikami i 

współpracownikami – Medipe DE sp. z o.o. spółka komandytowa, Medipe PL sp. z o.o. 

spółka komandytowa, Medipe Care sp. z o.o. spółka komandytowa, Medipe Polska 

sp. z o.o. spółka komandytowa  
3) realizację przysługujących praw osób, których dane dotyczą - każdy ze 

Współadministratorów,  
4) zawieranie umów z klientami – Medipe Clinic sp. z o.o., Medipe sp. z o.o., Medipe 

Europe sp. z o.o., Medipe sp. z o.o. spółka komandytowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGABEN ZU DEN MITVERANTWORTLICHEN  

 

Um den höchstmöglichen Standard für den Schutz personenbezogener Daten bei der 
Erfüllung der Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden „DSGVO“) zu gewährleisten, verarbeiten 
Unternehmen der Medipe-Gruppe Ihre personenbezogenen Daten als Mitverantwortliche.  

Zu der Medipe-Gruppe gehören: 

1) MM sp. z o.o., Handelsregisternummer: 0000468193,  

2) Medipe Clinic sp. z o.o., Handelsregisternummer: 0000448968,  

3) Medipe sp. z o.o., Handelsregisternummer: 0000679785,  

4) Medipe Europe sp. z o.o., Handelsregisternummer: 0000449053,  

5) Medipe sp. z o.o. spółka komandytowa, Handelsregisternummer: 0000685051  

6) Medipe DE sp. z o.o. spółka komandytowa, Handelsregisternummer: 0000680412  

7) Medipe PL sp. z o.o. spółka komandytowa, Handelsregisternummer: 0000680482  

8) Medipe Care sp. z o.o. spółka komandytowa, Handelsregisternummer: 0000772691  

9) Medipe Polska sp. z o.o. spółka komandytowa, Handelsregisternummer: 0000773296  

 

mit Sitz in Breslau, in der Strzegomska 236A 

 

Unternehmen der Medipe-Gruppe sind als Mitverantwortliche für die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Der Verantwortungsbereich 
der Mitverantwortlichen in Bezug auf die Erfüllung der Verpflichtungen aus der DSGVO 
umfasst insbesondere: 

1) Verwaltungs-, Marketing- und Bürotätigkeiten, IT-Infrastrukturmanagement - MM 
sp.z o.o. 

2) Abschluss und Durchführung von Verträgen und Kontakt mit Auftragnehmern, 
Arbeitnehmern und Mitarbeitern - Medipe DE sp. z o.o. spółka komandytowa, 
Medipe PL sp. z o.o. spółka komandytowa, Medipe Care sp. z o.o. spółka 
komandytowa, Medipe Polska sp. z o.o. spółka komandytowa 

3) Ausübung der Rechte der betroffenen Personen - jeder der für die Verarbeitung 
Mitverantwortlichen, 

4) Abschluss von Verträgen mit Kunden - Medipe Clinic sp. z o.o., Medipe sp. z o.o., 
Medipe Europe sp. z o.o., Medipe sp. z o.o. spółka komandytowa 

 


