KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaego
dalej Rozporządzeniem informuemy:

1) Administratorem Pnństwa danych osobowych jest firma MED- POŻ Szkolenia Usługi Andrzej
Żaba z siedzibą w Gołaczewy, ul. Chełmska 97, 32-340 Wolbrom;
2) Z Administratorem można się skontaktować:
- osobiście,
- pisemnie, na adres:
MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba
Gołaczewy, ul. Chełmska 97, 32-340 Wolbrom
- e-mailowo: biuro@med-poz.pl; zaba.andrzej@gmail.com,
- poprzez formularz kontaktowy znajdujący sie na stronie internetowej firmy;
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z:
- organizacją i realizacją zamówionej przez Państwa usługi.
Zakres usług mieści się w ofercie firmy MED-POŻ.
- przygotowaniem niezbędnej dokumentacji związanej z zamówioną usługą,
- dopełnieniem wymogów ustawowych lub innych procedur związanych z aktualnymi
przepisami prawa;
4) Zamówienie usługi świadczonej przez organizatora wiąże się z podaniem danych
i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie:
- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- dane do korespondencji - adres,
- dane kontaktowe - adres, numer telefonu, e-mail,
- płeć,
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- dane niezbędne do rozliczeń - dane firmy, dane do faktury (w tym numer NIP, nazwa
i adres firmy),
Niektóre

usługi

wymagają

podania

dodatkowych

danych

(np.

numer

PESEL,

dane o posiadanych zaświadczeniach, przynależność do jednostek itp.).
5) W celu realizacji usługi, dane osobowe mogą być przekazywane do organów
administracji publicznej:
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- Państwowej Inspekcji Santarnej,
- Urzędów Wojewódzkich,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- i innych;
6) Podanie danych jest niezbędne do wykonania usługi.
7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy lub obowiązku prawnego
narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

8) Podanie

przez

Państwa

danych

osobowych

jest

wymogiem

wynikającym

z przepisów prawa, związanych ze świadczeniem oferowanych przez Firmę usług.
9) Jako administrator danych, zapewniamy Państwu prawo dostepu do swoich danych, do ich
sprostowania,

żądania

ich

usunięcia

lub

ograniczenia

ich

przetwarzania.

Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia lub ograniczenia wobec
Administratora sprzeciwu wobęc przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia
danych do innego administratora danych.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panstwu prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodość z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowej.
12) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
13) Jeżeli Państwo uznają, że dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, to jest
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
14) Państwa dane osobowe są bezpieczne.
Dokładamy

wszelkich

starań,

aby

zapewnić

wszelkie

środki

fiycznej,

technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeiem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Właściciel firmy MED- POŻ
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