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Klauzula obowiązku informacyjnego – Kontrahent
SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,
na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ONKO-Team Diagnostyka, Gabinety Lekarskie
z siedzibą w Poznaniu (61-104), Chwaliszewo 72A/5.
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i/lub wrażliwe w zakresie takich danych jak:
a. nazwisko i imię (imiona),
b. nazwa i adres firmy,
c. numer telefonu,
d. numer faxu,
e. numer NIP,
f. adres poczty elektronicznej,
g. informacje o formie płatności,
h. informacje o konieczności wystawiania faktury VAT,
i. podpis,
j. zakres i wartość umowy/zlecenia,
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO w celu przedstawienia
oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony
przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne Konsekwencją niepodania danych jest
odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia
sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego
administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość
pocztową na adres daneosobowe@onkoteam.pl.
6. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie serwisowania sprzętu i
usług informatycznych lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator
udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa (organom porządkowym i administracyjnym).
8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się
Pani/Pan
kontaktować
z
Inspektorem
Ochrony
Danych
dostępnym
pod
adresem
daneosobowe@onkoteam.pl
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas trwania umowy oraz przez
wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub
ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
* 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.

