Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie
http://rehamorasko.pl/#kontakt

1. Administratorem podanych przez Państwa danych w zakresie imienia, tematu, adresu e-mail,
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

telefon, treści wiadomości, Rehabilitacja Morasko Jolanta Wojciechowska-Mruk, ul.
Morasko 25 61-680 Poznań.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować pod
adresem: biuro@rehamorasko.pl.
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane
przez Państwa zapytanie.
Państwa dane będą przechowywane w bazie Administratora przez okres 3 lat od dnia
ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1
(od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed
jej zawarciem.
Dostęp do danych mają upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych,
którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzyma do nich dostęp.
Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę
poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG
zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych
osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania
standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w
programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę
Prywatności UE-USA.
Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie poprzez kontakt wskazanym w pkt 2.
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,
możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest
dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, co
oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z
dobrowolną rezygnacją z postawionego zapytania.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

