Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z art. 13 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie pod adresem: Al.
M.B. Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów. Tel. sekretariat: 14 621-77-91 Fax: 14 621-47-90 zwana dalej ADO.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem: (14) 621-77-91
(wew.27) lub adresem e-mail: iod@pspr.tarnow.pl
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)
b)

wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub
obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. W szczególności będą one przetwarzane na podstawie przepisów prawa, lecz przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na
zlecenie ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym
usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym
regulowane zawody, takim jak prawnicy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
- sprostowania i uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
- żądania usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych
zgód na poszczególne cele przetwarzania w dowolnym momencie.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Pani/Pana dane narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia
umowy, sprzedaży/wykonania usługi.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
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