KLAUZULA INFORMACYJNA
PHU MILAN JAN KISIELEWSKI
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (dalej:
RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Kto będzie administratorem danych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pan Jan Kisielewski właściciel PHU MILAN JAN KISIELEWSKI, ul. Zwycięstwa, nr 60, 11-710 Piecki numer NIP:
7391249717;
(dalej: Administrator).
Jakie dane zbieramy i przetwarzamy?
Zbieramy i przetwarzamy informacje, w tym dane osobowe uzyskiwane od Państwa w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym świadczonymi usługami, takie
jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, numer NIP,
dane firmowe.
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz świadczonymi usługami, a także w związku z realizacją
przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu (np. marketingowym)
– poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym celu.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 prowadzonej działalności gospodarczej,
 zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług,
 rozliczeń finansowych,
 obsługi reklamacji,
 w celach archiwalnych,
Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane:
 na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 w związku z realizacją umowy kupna - sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 ochrony
żywotnych
interesów
Państwa
lub
innej
osoby
fizycznej
(art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Komu udostępniamy Państwa dane?
W świetle obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, Państwa dane osobowe możemy udostępniać lub powierzać ich
przetwarzanie:
 osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów
cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę
Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
(np. sądom, organom podatkowym, organom ochrony prawnej, organom nadzoru
i innym);
 podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom
realizujących usługi na naszą rzecz, w tym usługi księgowe, podatkowe i prawne)
na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.
 Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, bez Państwa zgody.
 Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji
międzynarodowych, bez Państwa zgody.
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji
celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane,
w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami
prawnymi lub w zakresie, w jakim jest to niezbędne i uzasadnione interesem
Administratora lub wskazane w świetle przepisów dotyczących archiwizacji,
dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługuje Państwu prawo:
 dostępu do Swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania danych w zakresie określonym w art. 15, 16 i 17
RODO,
 wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych w zakresie określonym
w art. 21 RODO
 ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli dane
są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 18 RODO,
 przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym
w art. 20 RODO,
 wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).
Profilowanie? Nie u nas
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec
Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
Z kim należy się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można
kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie, wysyłając informację listownie
na adres: PHU MILAN JAN KISIELEWSKI, ul. Zwycięstwa, nr 60, 11-710 Piecki lub
drogą e-mailową: owpttk@post.pl,

