KLAUZULA INFORMACYJNA
- SIDLY SP. Z O.O. –
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym
informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
1.

SiDLY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2 lok. 31 (00-020 Warszawa),
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000519219, NIP:
7010435677, REGON: 147363415 (dalej: „Administrator”).

2.

Dane kontaktowe Administratora: office@sidly.eu

3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:michal.pizon@sidly.org

4.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.

w zależności od wyraźnie wskazanego przez nas celu, przed przystąpieniem do
przetwarzania danych - zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b) – f) RODO;

b.

w celu przedstawiania oferty świadczonych usług - na podstawie Pani/Pana zgody
udzielonej na zasadach art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c.

w związku z udzieloną wyraźną, dobrowolną, jasną i zrozumiałą zgodą na przetwarzanie
danych medycznych i dotyczących zdrowia wyłącznie w celu wskazanym przez nas
w treści oświadczenia o zgodzie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit.
a) RODO;

d.

w celu możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, w którego zakresie przetwarzanie
jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit.
f) RODO);

e.

w związku z udzieloną wyraźną, dobrowolną, jasną i zrozumiałą zgodą na przetwarzanie
danych osobowych, w pozostałym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, w tym dla celów kontrolnych realizowanych przez odpowiednie organy
krajowe i odpowiednie organy Unii Europejskiej.

6.

Pani/Pana dane osobowe dotyczące zdrowia i dane medyczne przechowywane będą przez okres
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się ich przetwarzanie,
a w pozostałym zakresie przez okresy wskazane w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.

7.

Pani/Pana
dane
osobowe
nie
będą
ujawniane
podmiotom
zewnętrznym,
z wyjątkiem odpowiednich organów państwowych oraz podmiotów bezpośrednio z nami
współpracującymi w związku z uzyskanymi danymi osobowymi.

8.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
bez poprzedzenia przekazania tych danych odpowiednią procedurą określoną przepisami prawa.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu

oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22
RODO).
10.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym
danych medycznych i dotyczących zdrowia.

11.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

12.

Podanie danych osobowych, w tym wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest dobrowolne,
jednak niezbędne, do świadczenia przez nas usług na Pani/Pana rzecz.

