Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwane dalej - RODO)
informuję , iż:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTYKA M.Brajczewski, A.Stawska z siedzibą w
Koszalinie przy ul. Łużycka 30 (dalej zwany jako Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z
Administratorem w następujący sposób:
1)
listownie na adres: ul Łużycka;
2)
przez email: okulary@optykaluzycka.pl;
3)
telefonicznie: (+48) 94 342-41-58
2.
Inspektor ochrony danych
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy korzystać z danych teleadresowych wskazanych
powyżej;
3.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celach :
1)
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacji zobowiązań związanych z
umowa (reklamacje) – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit b) RODO;
2)
dopełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa np.
podatkowych i rachunkowych – art. 6 ust 1 lit c RODO
3)
związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań podstawa prawna art. 6 ust 1
lit f RODO;
4)
kontaktu i realizacji treści zapytania na podstawie zgody, którą została wyrażona podczas działania
właściciela danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.- art. 6 ust. 1 lit. a
RODO
5)
prowadzenia marketingu produktów i usług Administratora za pośrednictwem kanałów komunikacji
elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Państwa zgodzie – art. 6 ust 1 lit a RODO ,
4.
Okres przechowywania danych osobowych
1)
W stosunku do danych przetwarzanych na innej podstawie niż zgoda dane będą przetwarzane przez
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zrealizowana usługa. Okres wskazane
powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi
roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa
2)
W sytuacji kiedy podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda – dane będą
przetwarzane do czasu odwołania przez właściciela zgody lub do czasu zrealizowania celu w jakim
dane zostały zebrane.
5.
Odbiorcy danych
1)
W przypadku korzystania z refundacji NFZ odbiorcami danych osobowych może być
Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie 71-470 Szczecin ul. Arkońska 45.
2)
Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi zawarł umowę
powierzenia danych osobowych jedynie w sytuacji niezbędnych do realizacji celów wskazanych
powyżej. Do tej grupy należy Biuro Rachunkowe TAX sp. z o.o. w zakresie ustawy o rachunkowości,
a także mogą należeć do tej grupy firmy realizujące usługi w zakresie – serwisu infrastruktury
informatycznych i systemów monitoringu administratora, niszczenia dokumentów itp
6.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1)
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2)
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3)
prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
4)
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5)
prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi. Jednak
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi osobowymi
przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem .
8.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji
celów wskazanych powyżej .
10.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą

profilowane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwane dalej - RODO)
informuję , iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTYKA M.Brajczewski, A.Stawska z siedzibą w
Koszalinie przy ul. Łużycka 30 (dalej zwany jako Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z
Administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul Łużycka 30, 75-113 Koszalin;
2) przez email: okulary@optykaluzycka.pl;
3) telefonicznie: (+48) 94 342-41-58
2. Inspektor ochrony danych
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy korzystać z danych teleadresowych wskazanych
powyżej;
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi w celu kontaktu i realizacji treści zapytania na
podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłeś swoim działaniem wypełniając formularz
kontaktowy.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody lub do czasu
zrealizowania celu w jakim dane zostały zebrane.
5. Odbiorcy danych
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5) prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi. Jednak
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi osobowymi
przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem .
8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości
uzyskania odpowiedzi .
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą
profilowane.

