RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Szanowni Państwo.
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 (szerzej znane jako RODO). Respektując
przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności,
pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie
się to odbywało.
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest PANMEDICA
SPECJALISTYKA, REHABILITACJA I OSTEOPATIA, KURSY I SZKOLENIA
FIZJOTERAPEUTÓW PAWEŁ TUROWSKI, ul. Juliana Tuwima 6/69, 19-300 Ełk, NIP
8481685718
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: PANMEDICA SPECJALISTYKA, REHABILITACJA I OSTEOPATIA, KURSY I
SZKOLENIA FIZJOTERAPEUTÓW PAWEŁ TUROWSKI, ul. Juliana Tuwima 6/69, 19300 Ełk lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: panmed.pawel@gmail.com
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w
oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania korespondencji, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wysyłką na adres e-mail
korespondencji związanej z działalnością firmy.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią.
Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki
technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Przysługuje Państwu prawo wglądu do przetwarzanych Państwa danych osobowych i ich
sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

