Informacja dla klientów
otrzymujących informacje handlowe drogą elektroniczną
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HEPATIC MEDICAL G. KAMTOH i
WSPÓLNICY SP. J ., zwany dalej: „Administratorem". Możecie Państwo skontaktować
się z Administratorem pisząc na adres: ul. Dr Jana Piltza 43/LU1, 30-392 Kraków lub
telefonując pod numer: +48 12 313 10 09; +48 730 730 593. Istnieje również możliwość
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych HEPATIC MEDICAL G. KAMTOH i WSPÓLNICY SP. J. ,
pisząc na adres: ul. Dr Jana Piltza 43/LU1, 30-392 Kraków lub telefonując pod numer
+48 12 313 10 09; +48 730 730 593.

2.

Państwa dane przetwarzane są w celu przekazywania informacji o promocjach
obowiązujących w HEPATIC MEDICAL G. KAMTOH i WSPÓLNICY SP. J. za
pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Podanie Państwa danych osobowych
jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji ww. celów.

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

5.

Państwa dane będą przechowywane dopóki nie wycofacie Państwo podpisanej zgody na
przetwarzanie danych.

6.

Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, zaktualizowania, jak również macie Państwo prawo do ograniczenia
przetwarzania danych.

7.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1.

9.

W nawiązaniu do art. 7 ust. 3 RODO macie Państwo prawo wycofać wszelkie
dobrowolnie wyrażone zgody.

1

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

