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1.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Dane osobowe Pacjentów są współadministrowane przez:

1)

CORPOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową
Zakrzewo, ul. Leśna 25, 62-070 Dopiewo,
NIP: 7773264845, REGON: 364729680, KRS: 0000623778
- podmiot prowadzący Klinikę Złotowską przy ul. Złotowskiej 63 w Poznaniu,

2)

Lekarza Specjalistę prowadzącego leczenie Pacjenta
Szczegółową informację o tym, który lekarz specjalista jest Współadministratorem Twoich danych
osobowych uzyskasz, po dokonaniu wyboru lekarza specjalisty, w rejestracji Kliniki Złotowska przy
ul. Złotowskiej 63 w Poznaniu.

Współadministratorzy Danych Osobowych ustalają wspólnie stosowne regulacje oraz ponoszą wspólną
odpowiedzialność za przetwarzanie i ochronę danych osobowych.
Współadministratorzy odpowiadają za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych
osobowych?

Kontakt ze Współadministratorami Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób:
poprzez e-mail: …………………………………..,
telefonicznie: …………………………………..,
poprzez fax: ……………………………………
Ponadto, w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się również osobiście
w Klinice Złotowska przy ul. Złotowskiej 63 w Poznaniu.
Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych ani swojego przedstawiciela.

3.

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – większość danych podajesz nam sam. Jeśli korzystać z
portali internetowych umożliwiających umówienie się na wizytę (np. www.znanylekarz.pl lub www.estheticon.pl),
wówczas Twoje dane osobowe udostępniane są przez taki portal. Twoje dane osobowe możemy również
pozyskać od naszego pacjenta, kiedy wskazuje Cię jako osobę upoważnioną do uzyskania informacji o stanie
zdrowia pacjenta. Dane o charakterze medycznym zawsze pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

4.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Współadministratorów danych osobowych?

Aby móc zweryfikować Twoją tożsamość, przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, Współadministratorzy
przetwarzają następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w
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przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania. Możesz również podać swój e-mail oraz
numer telefonu, ale dane te nie są niezbędne w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego.
W sytuacji gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego
wyrażenia zgody, Współadministratorzy przetwarzają dodatkowo imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela
ustawowego oraz jego adres miejsca zamieszkania.
Podczas świadczenia usług zdrowotnych, lekarz prowadzący Twoje leczenie tworzy dokumentację medyczną, w
której zapisywane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności: informacje o Twoim
stanie zdrowia, w tym informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wyniki badań laboratoryjnych,
diagnostycznych itp. W dokumentacji medycznej mogą się również znaleźć informacje o Twoich nałogach czy
preferencjach seksualnych, ale tylko wtedy gdy informacje te są niezbędne do postawienia diagnozy i
poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

5.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe w następujących, wskazanych poniżej celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu
informacji)

Przetwarzanie danych osobowych w celu
profilaktyki zdrowotnej
Cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z
procesem informowania Pacjenta o możliwości
udzielenia świadczenia, w tym przesyłanie zaproszeń
na badania przesiewowe, przekazywanie materiałów
edukacyjnych, jak również przekazywanie informacji o
wydarzeniach prozdrowotnych.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2
ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe,
tylko jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia
Pacjenta lub czynnikami ryzyka albo rokowaniami co
do niego zawartymi w dokumentacji medycznej, którą
Współadministrator dysponuje.
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej
Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie
związane z rejestracją Pacjenta, w tym ustaleniem
Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia
zdrowotnego oraz weryfikacją danych podczas
umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie).
Ponadto dane osobowe w tym celu przetwarzane są
ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości
opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji
udzielania świadczeń, co może obejmować m.in.
przypomnienie o terminie realizacji świadczenia
zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty
itp.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1
ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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Twoje dane osobowe są również przetwarzane w celu
komunikacji z Tobą po udzieleniu świadczenia, np. w
celu oceny samopoczucia czy stanu zdrowia Pacjenta,
czy też
wykonywaniem
innych
czynności
pomocniczych
przy
udzielaniu
świadczeń
zdrowotnych, a także czynności związanych z
utrzymaniem systemu teleinformatycznego.
Diagnoza medyczna i leczenie
Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie
związane
procesem
udzielania
świadczeń
zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym
prowadzenie dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o
prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Realizacja praw pacjenta
Dane osobowe przetwarzane są również w związku z
odbieraniem i archiwizowaniem Twoich oświadczenia,
w których upoważniasz inne osoby do dostępu do
Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im
informacji o stanie Twojego zdrowia. Gromadzimy i
archiwizujemy także Twoje oświadczenia związane z
procesem leczenia (np. Twoje zgody na zabieg).
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz
zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia
społecznego
Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie
związane
procesem
wystawiania
zaświadczeń
lekarskich.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art.
26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1
Rozporządzenia MZ

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub
innych właściwych przepisów z zakresu prawa
ubezpieczeń społecznych

Kontakt w związku z wizytami
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie
numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np.
potwierdzić rezerwację bądź odwołać jej termin,
przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o
konieczności przygotowania się do umówionego
zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru
wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie
uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka
około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze
zarządzanie grafikami.

Obrona roszczeń
Współadministrator
Danych
Osobowych
jest
równocześnie przedsiębiorcą, w związku z czym ma
prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania
Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie
uzasadniony interes administratora, którym jest
dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

Rachunkowość

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości

Współadministratorzy Danych są zobowiązani także
do prowadzenia rachunkowości oraz spełnienia
obowiązków podatkowych. W związku z tym Twoje
dane mogą być wykorzystywane np. do wystawienia
rachunków lub faktur.
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6.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Współadministratorzy Twoich danych osobowych z najwyższą starannością dba o poufność danych osobowych.
Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy
bieżących sprawach związanych z prowadzoną działalnością, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta,
dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1.

innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Współadministratorami w celu zapewnienia ciągłości
leczenia – taka sytuacja może mieć miejsc np. wtedy, gdy przekazujemy próbki do badań
laboratoryjnych,

2.

innym podmiotom, współpracującym ze Współadministratorami w zakresie wykonywania świadczeń
pomocniczych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Pacjentom,

3.

dostawcom usług zaopatrujących Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacyjne (w szczególności
dostawcom usług informatycznych np. oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

4.

podmiotom świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi informatyczne, w tym także dostawcom
serwerów, na których przechowywane są dane osobowe,

5.

podmiotom świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi księgowe oraz rachunkowe, np. w
sytuacji, gdy prosisz o wystawienie imiennego rachunku lub faktury za świadczenie medyczne,

6.

dostawcom

usług

prawnych

i

doradczych

oraz

wspierających

Współadministratorów

w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),

7.

podmiotom świadczącym usługi związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych np. udzielających
pożyczki na wykonanie świadczeń zdrowotnych – takie udostępnienie następuje wyłącznie na Twoje
wyraźne polecenie,

8.

osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

7.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Niektórzy z dostawców usług, przetwarzają dane osobowe poza obszarem Unii Europejskiej oraz Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu
panującego w Unii Europejskiej. W takim przypadku każdorazowo dbamy o zapewnienie gwarancji
i bezpieczeństwa danych, poprzez zapewnienie, że przedsiębiorca, z którym współpracujemy został
certyfikowany w ramach programu Privacy Shield, zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

8.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Lekarz, w związku z utworzeniem i prowadzeniem dokumentacji medycznej, ma obowiązek jej przechowywania
przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli
dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych)
przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu
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Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po
upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

9.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z usług medycznych jest w pełni dobrowolne. Jednakże lekarz prowadzący Twoje leczenie, będąc
podmiotem leczniczym, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony
przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W
takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia
zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny
przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy
imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to
na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego,
lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

10. Jakie mam prawa?
Współadministratorzy zapewniają Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli
chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się ze Współadministratorem na dane podane
w pkt 2.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Definicje i skróty
RODO - Rozporządzenie 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,
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i
wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wersja skrócona:
Dane osobowe Pacjentów są współadministrowane przez: (1) CORPOMED sp. z o.o. sp. k. (Zakrzewo, ul.
Leśna 25, 62-070 Dopiewo) oraz (2) lekarza specjalistę prowadzącego leczenie Pacjenta. Szczegółową
informację o tym, który lekarz specjalista jest Współadministratorem Twoich danych osobowych uzyskasz, po
dokonaniu wyboru lekarza specjalisty, w rejestracji Kliniki Złotowska przy ul. Złotowskiej 63 w Poznaniu. Kontakt
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ze Współadministratorami Danych Osobowych jest możliwy (1) telefonicznie: ………………, (2) poprzez
adres e-mail: ……………… (3) osobiście w Klinice Złotowska przy ul. Złotowskiej 63 w Poznaniu. Dane osobowe
są przetwarzane w celu: (1) profilaktyki zdrowotnej, (2) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej, (3) diagnozy medycznej i leczenia, (4) realizacji praw pacjenta, (5)
zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,
(6) kontaktu w związku z wizytami, (7) obrony roszczeń, (8) rachunkowości. Twoje dane osobowe powierzamy
podmiotom trzecim, wspomagającym Współadministratorów we właściwej działalności, w tym także mającym
swoje siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe są przetwarzane zasadniczo przez
okres prowadzenia dokumentacji medycznej. Masz prawo do: (1) dostępu do Twoich danych, (2) ich
sprostowania, (3) usunięcia, (4) ograniczenia przetwarzania danych, (5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, (6) przenoszenia danych do innego administratora danych, (7) złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują
się w Polityce Prywatności pod adresem: …………………… [LINK]

Komunikat informujący o stosowaniu plików cookies może mieć następujące,
przykładowe brzmienie:
W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Są one zapisywane na dysku
urządzenia końcowego użytkownika. Ustawienia te zawsze można zmienić.
Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce plików cookies
[link do Polityki plików cookies]
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.

Administrator Danych Osobowych

Poniżej określono zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony pod
adresem: …………………………………………….. (dalej: Klienci).
Administratorem danych osobowych jest:
CORPOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową
Zakrzewo, ul. Leśna 25, 62-070 Dopiewo,
NIP: 7773264845, REGON: 364729680, KRS: 0000623778
- podmiot prowadzący Klinikę Złotowską przy ul. Złotowskiej 63 w Poznaniu,
Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z funkcjonalności strony internetowej, w tym
zbieranych automatycznie podczas wizyt na stronie.
Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej, dane dotyczące Klienta zbierane są
również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej, przez pliki
Cookies. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze stroną internetową, w logach
systemowych strony internetowej pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego
Klienta, z którego Klient łączy się ze stroną internetową. Administrator informuje, że zgodnie z prawem
przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu
połączenia Klienta ze stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta na stronie
internetowej. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania strony internetowej do
potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania strony
internetowej.
Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony
internetowej przez Klienta. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze strony internetowej,
które umożliwiają: dostosowanie i optymalizację strony internetowej do potrzeb Klientów, tworzenie statystyk
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oglądalności podstron strony internetowej, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony
internetowej.
Na stronie internetowej wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna
przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem
których Klient korzysta ze strony internetowej.
Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki
ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których
mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,
której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.
Niektóre podstrony strony internetowej mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane
również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet
Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer
URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies.
Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
budowaniu pozytywnych relacji z Klientami.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

3.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie informacje wynikające z plików cookies. Cele
przetwarzania danych osobowych nie wymagają zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.

4.

Podmioty, którym powierzane są dane osobowe

Dane osobowe są przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną.

5.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików
cookies.

6.

Uprawnienia przysługujące
Administratora

w

związku

z

przetwarzaniem

danych

osobowych

przez

Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane w każdej
chwili ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania mu
informacji o tym czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz kopii jego danych osobowych,
b) sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są
przetwarzane ma prawo w każdym czasie żądać niezwłocznego sprostowania swoich danych
osobowych, jak również uzupełnienia tych, pod warunkiem jednak, że Administrator nie będzie
dysponował podstawą prawną, która umożliwi mu odmowę ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której
dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać usunięcia danych osobowych jego dotyczących.
Administrator może jednak odmówić realizacji tego prawa. Taka sytuacja będzie miała miejsce przede
wszystkim wtedy, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator jest uprawniony lub
zobowiązany do przechowywania danych osobowych,
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d)
e)

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane wskazane
w punkcie I. Administrator ma prawo weryfikacji tożsamości osoby realizującej prawa wskazane powyżej.
Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania aby dane osobowe były przenoszone
innemu administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób
zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie odbywało się w oparciu o zgodę na przetwarzanie.

7.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do
organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.
Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

