Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej
www.przychodniazana.pl
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech
Wieszczów” Sp. z o.o.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- osobiście lub listownie na adres: ul. Tomasza Zana 6, 42-217 Częstochowa
- przez e-mail: n_zoz_zana@poczta.onet.pl
- telefonicznie: 34 364 07 61
iod_n_zoz_zana@poczta.onet.pl, tel. 34 364 07 61
Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Państwa dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie
zawarte w formularzu kontaktowym, e-mailu lub podczas rozmowy
telefonicznej
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest
konieczne do udzielania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu
kontaktowym lub e-mailu. Odmowa podania danych skutkuje brakiem
możliwości udzielenia odpowiedzi.
prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 pkt. f RODO
Państwa dane są udostępniane:
 podmiotom przetwarzającym w moim imieniu Spółki (m.in.
dostawcom usług IT),
 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b. prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d. prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3
lit. b, d, e RODO
e. prawo do wniesienia sprzeciwu
f. prawo do przenoszenia danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to
konieczne tj. przez okres potrzebny do udzielania odpowiedzi na pytanie oraz
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..
W oparciu o przekazane przez Państwa dane nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania
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Polityka
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Niepubliczny
prywatności
Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów” Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce Prywatności

