INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH
OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ FHU SEBASTIAN ZIELONKA
CZYM JEST RODO ?
Rozporządzenie 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 Osobowych) RODO zwane
też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi
dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE –
niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.
Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa
do ochrony danych osobowych.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZIEL-MED S.C.
Na podstawie 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem” pragniemy poinformować, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIEL-MED. S.C. nip. 6412548733 regon. 384971708
z siedzibą w Ruda Śląska 41-706 przy ul. 1-go Maja 14
Kontakt z Firmą możliwy jest:
ZIEL- MED S.C. tel. 500 803 990

2. W jakim celu ZIEL-MED S.C. przetwarza dane osobowe
ZIEL-MED S.C. może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
- realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą.
ZIEL-MED S.C. będzie przetwarzał dane w okresie realizacji umowy wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego ,
archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z
tych przepisów, płaceniem podatków (w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i
usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez okres wynikający z przepisów wskazanych
aktów prawnych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania
umowy z ZIEL-MED S.C. , wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ZIEL-MED. S.C . Brak podania przez Panią/Pana
wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez
firmę ZIEL-MED S.C. usług na Pani/Pana rzecz.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Firma ZIEL-MED S.C. będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres
wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu ZIEL-MED S.C. .
4. Prawa osób, których dane przetwarza ZIEL-MED S.C.
W związku z przetwarzaniem przez ZIEL- MED S.C. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: prawo
dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych

(prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia
danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ZIELMED S.C. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny
sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do ZIEL-MED S.C. ul. 1-go Maja 4 41-706 Ruda Śl
lub przesłać wniosek na adres ul. 1-go Maja 14 41-706 Ruda Śląska listownie
lub drogą elektroniczną : zielseba@interia.pl

Ruda Śląska …………………………….

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
ZIE-MED S.C. z siedzibą w Ruda Śląska 41-706 , ul. 1-go Maja 14 ,
numer NIP 6412548733 w celu zawarcia umowy o wynajem sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………….………………………….
Miejscowość data podpis klienta

