Klauzula informacyjna RODO (część dla Pacjenta – proszę nie odsyłać)
Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia będą przetwarzane przez TESTDNA Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000836540, NIP: 6342822748, Regon: 243413225 (zwaną dalej
Administratorem). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, dostępnego pod adresem email: iodo@testdna.pl.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 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 (dalej zwanego RODO), celem
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.
W związku z powyższym informujemy, że:
1) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy - konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie odmowa przyjęcia złożonego zamówienia.
2) Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w
których powierzenie przetwarzania danych będzie służyło realizacji zamówionych usług (i tylko podmiotom
gwarantującym zachowanie należytej ochrony powierzanych danych osobowych) oraz w przypadku gdy o
przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (np. sąd lub organ ścigania), wskazując jego podstawę prawną.
3) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie na terytorium Polski, wyłącznie w celu realizacji
zamówionych usług oraz wyłącznie w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione.
4) Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy
– realizacji zamówienia), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora lub
strony trzeciej).
5) Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż konieczny do wykonania ciążących na nas
obowiązków wynikających z realizacji umów oraz przepisów prawa.
6) W odniesieniu do danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie z administratorem danych.
7) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na
niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

