
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa forma prowadzonej przez nas działalności 

uzdrowiskowej, która do tej pory realizowana była przez Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

„Ustroń” S.A.  

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. w dniu 16 września 2022 roku wyodrębniło ze 

swojej struktury segment związany z działalnością hotelarską, który przejęty został przez 

nowo założoną spółkę Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o., a z dniem z 30 

września 2022 roku Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. zostało przejęte przez 

American Heart of Poland S.A. i to ta spółka prowadzi obecnie działalność w zakresie 

rehabilitacji i leczenia w ramach szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów. 

W związku z powyższą zmianą, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych uprzednio przez spółkę 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A., związanych z rehabilitacją i leczeniem 

w ramach szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów, w tym Państwa danych medycznych, 

jest obecnie American Heart of Poland S.A., ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń 

(https://ahop.pl). 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony w American Heart of 

Poland S.A. inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 

wysłanie wiadomości na adres e-mail: rodo@ahop.pl lub pocztą na adres wskazany w 

pkt 1 powyżej. 

3. Udzielone przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji dotyczących działalności 

prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. (np. informacje o 

nowych usługach medycznych w ofercie) oraz telefoniczny kontakt celem 

przeprowadzenia wywiadu dla oceny stanu zdrowia, są obecnie wykorzystywane w 

działalności prowadzonej przez American Heart of Poland S.A.  

4. Udzielone przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od 

Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. (np. wysyłka materiałów o 

promocjach, zniżkach lub nowych atrakcjach w ofercie) są obecnie wykorzystywane w 

działalności prowadzonej przez Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o., ul. 

Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń (https://www.uzdrowisko-ustron.pl/). 

https://ahop.pl/
https://www.uzdrowisko-ustron.pl/


5. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony w Healthcare & 

Hospitality Providers sp. z o.o. inspektor ochrony danych, z którym można 

skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@hhproviders.pl 

lub pocztą na adres wskazany w pkt 4 powyżej. 

6. Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o. może się z Państwem kontaktować w 

imieniu własnym, tj. w celu przedstawienia informacji marketingowych o swojej 

działalności, jak i w imieniu American Heart of Poland S.A. w celu przedstawienia 

informacji o udzielanych przez wskazaną spółkę świadczeniach zdrowotnych. 

7. Zakres danych przetwarzanych na podstawie zgód, o których mowa w punkcie 3 i 4 

powyżej, nie uległ zmianie i obejmuje Państwa imię i nazwisko oraz wybrane przez 

Państwa dane kontaktowe (SMS/MMS, adres e-mail, numer telefonu). 

8. Pozostałe informacje – przekazane Państwu w związku z pobytem w Przedsiębiorstwie 

Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A. lub w związku z udzieleniem zgody na kontakt 

marketingowy – nie uległy zmianie. W szczególności przysługuje Państwu prawo 

dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. Przysługuje 

Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy prawa.  

 

 

 

 


