Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako:
„RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a
także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres:
ul. Strzeleckiego 8/75, 02-776 Warszawa.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych
poprzez: email: a.kowalczyk@tomed.waw.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie Pani/Pana zgody
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Poprzez informacje
handlowe rozumie się informacje o produktach, ofertach oraz wydarzeniach organizowanych
przez Administratora,
• tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania
z produktów Administratora, marketingu bezpośredniego produktów Administratora,
zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na
potrzeby dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interesu
administratora danych).
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji otrzymywania informacji handlowych , zaś
w przypadku prowadzenia statystyk przez okres 5 lat kalendarzowych od końca roku kalendarzowego, w
którym zgoda została wyrażona.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe
przekazywanie Pani/Panu informacji handlowych.
6. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowo, dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
tj.
1.
2.

MEDSCREEN Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-298 na ul. Syta 114 W, posługująca się następującym
numerem: NIP 9512379964, REGON 147249694,KRS 0000510555
Łukasz Lemański ENIL z siedzibą w Krakowie przy ulicy Piastowskiej 44, 30-067 Kraków, NIP 8111616777

………………………...
8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
9. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art.
15 RODO);
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa
w art. 16 RODO;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

•
•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art.
18 RODO;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).

