Informacje o prawach osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej RODO)
informuję, że:
1) PPF Hasco Lek (zwana dalej Spółką) jest Administratorem danych osobowych.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@hasco-lek.pl.
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy krajowe dotyczące ochrony danych
osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt A) RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
 imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu, zawód, miejsce pracy w celu marketingu produktów
lub usług oferowanych przez P.P.F. Hasco-Lek S.A. lub współpracujące z P.P.F. Hasco-Lek S.A.
Dane ujawniane mogą być wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych
podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom (m.in. kancelarie prawne,
obsługa informatyczna, biuro rachunkowe) oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa,
 wizerunek, w celu publikacji informacji związanych z wydarzeniem w określonych
w Regulaminie miejscach i formie eksplaitacji wizerunku, ze względu na informacyjny
i promocyjny cel udostępniania danych osobowych nie określa się okresu przechowywania
tych danych .
5) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody,
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6) Prawa wskazane w pkt. 5 można zrealizować kierując korespondencję na adres Spółki podany
powyżej lub drogą elektroniczną: iod@hasco-lek.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa,
jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym
zostanie poinformowana osoba, ktorej dane dotyczą.
7) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celu.
9) Źródłem pochodzenia danych jest firma QAH Sp. z o.o Sp. k.

