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Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie
danych osobowych (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ZUH JAR MEDIK Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul.
Hallera 9, reprezentowana przez Zarząd – Mirosława Praczyka i Jakuba Fischbacha.
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować pod adresem: iod@jarmedic.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w:




celu wykonana umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
ze względu na uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim są przetwarzanie danych w
celu zapobiegania oszustwom, windykacji należności i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji
umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz rozliczeń prawnych w
związku z tą umową (w tym na czas dochodzenia roszczeń lub okresu gwarancji).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
 osoby upoważnione przez firmę ZUH JAR MEDIK Sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych,
 podmioty, którym firma ZUH JAR MEDIK Sp. z o.o. zleca wykonywanie czynności (w tym m.in. obsługa księgowa,
windykacja należności)
 oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym: sądy lub organy
ścigania.
Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:
 dostępu do swoich danych,
 możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania,
 cofnięcia zgody.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.
Podstawa prawna
 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;

Niniejszy dokument stanowi własność firmy ZUH JAR MEDIK Sp. z o.o. Żadna część nie może być zmieniana ani kopiowana
bez wiedzy i zgody najwyższego kierownictwa firmy.

