KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą

we Wrocławiu (50-543), ul. Widna 2a.
2)

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@euroimmun.pl.

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawny interes Administratora),
b) przesyłania newslettera,
c) wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą) (jeżeli zgoda została
wyrażona przez Panią/Pana),
d) realizacji umowy, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

5)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

(wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby
przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, Administrator poprosił
Panią/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący:
przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem,
natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda
była wyrażona).
Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę newslettera
mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o
cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane osobowe z bazy kontaktów, służącej do przekazywania
informacji handlowych drogą elektroniczną.
W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na newsletter, zażądać ich
usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera, a także zażądać przeniesienia danych.

6)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.
7)

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie

profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych
w regulaminie subskrypcji, konkursu itp. a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie
wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
8)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować

niemożliwością

uczestnictwa

w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych, informacji handlowych.

