Szanowni Państwo,
w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez „MEDILAB” Firmę Wytwórczo Usługową
Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku pozyskujemy dane osobowe wyznaczonych do kontaktu z nami pracowników,
współpracowników
oraz
innych
przedstawicieli
naszych
klientów
i
dostawców.
Na skutek tego, w naszej bazie znajdują się również Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe.
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

„MEDILAB” FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA Sp. z o.o. (dalej: MEDILAB).

Cele przetwarzania:





czynności zmierzające do zawarcia oraz wykonania umowy
realizacja prawnie uzasadnionych interesów MEDILAB
cele marketingowe – w przypadku wyrażenia na nie zgody

Podstawa prawna
przetwarzania:





niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem
niezbędność do celów wynikających z realizowanych przez MEDILAB prawnie
uzasadnionych interesów
Twoja zgoda – w przypadku jej wyrażenia

Odbiorcy danych:





upoważnieni pracownicy i współpracownicy MEDILAB
podmioty przetwarzające dane w imieniu MEDILAB
podmioty upoważnione na podstawie przepisu prawa

Prawa związane




z przetwarzaniem danych:
Szczegółowe informacje:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 inne prawa określone w informacji szczegółowej
poniżej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie „MEDILAB” FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA Sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok,
- przez e-mail: bialystok@medilab.pl,
- telefonicznie: 85 747 93 00.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, do której możesz się zwracać we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok,
- przez e-mail: iod@medilab.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
W zależności od relacji biznesowych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
a) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia, a następnie wykonania umowy;
b) realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów np. prowadzenia marketingu bezpośredniego
naszych produktów i usług, utrzymywania kontaktu z naszymi klientami i dostawcami, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
c) prowadzenia innych działań marketingowych – w przypadku wyrażenia na nie zgody.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;
b) niezbędność do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów;
c) Twoja zgoda – w przypadku jej wyrażenia.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej,
przy czym:
a)

w przypadku realizacji celu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy – do czasu jej zakończenia, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
b) w przypadku realizacji celów marketingowych – do czasu odwołania Twojej zgody.
5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
a) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
b) naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom
usług IT) na podstawie zawartych z nimi umów;
c) innym naszym dostawcom, np. operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
d) podmiotom, którym będziemy zobligowani przekazać dane na podstawie przepisu prawa.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w przypadku jej wyrażenia,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację
– w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo wycofania zgody
Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed
jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny lub e-mailowy.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza postanowienia RODO.
7. Obowiązek podania danych
Nie masz obowiązku podania nam Twoich danych osobowych, jednak w przypadku niektórych celów
(np. zawarcia i wykonania umowy) bez ich podania nie będziemy mogli tych celów zrealizować.

