Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEGA CENTRUM PLUS Ryszard Żak z siedzibą w
Prudniku przy ul. Nyskiej 27A(48-200) tel.: 501 258 609 adres e-mail: biuro@megacentrum.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
3. Odbiorcą/ami Pani /Pana danych osobowych są:
 Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonywające zadani publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
 Inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z MEGA CENTRUM PLUS Ryszard
Żak przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest MEGA CENTRUM PLUS Ryszard Żak,
 Strony postępowania ustalane są na podstawie przepisów:
1) Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
 prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
6. Pani/ Pana dane osobowe będą realizowane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

