Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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), „RODO” informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w
klauzuli dobrowolnej zgody jest Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 84,
60-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS nr 0000887650, NIP:7812018471, REGON:
388354556. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: biuro@ptlo.org.pl
1. Cel przetwarzania danych, podstawa prawna: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie –
adres e-mailowy, odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO i
będzie się odbywać szczególnie w celu marketingowym związanym z wysyłaniem na adres e-mailowy
informacji marketingowych na temat produktów i usług w tym produktów i usług wynikających z umów
sponsorskich. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pani/Pana danych w celu
prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub
obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
2. Dobrowolność: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody i ma na celu przekazywanie w formie wiadomości e-mailowych informacji
marketingowych na temat produktów i usług w tym produktów i usług wynikających z umów sponsorskich.
3. Kategorie: Kategorie przetwarzanych danych: adres e-mailowy.
4. Odbiorcy: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące w charakterze
wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności marketingowej przez PTLO w szczególności w
zakresie usług związanych z obsługą Platformy internetowej PTLO, usług księgowych, informatycznych, IT,
consultingowych, prawnych i audytowych.
5. Okres: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt 2 Klauzuli lub do czasu cofnięcia zgody a następnie przez okres przedawnienia roszczeń
oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych
wymagających przetwarzania danych
6. Prawa: W granicach przepisów prawa osoba, której dane dotyczą posiada prawo: (a) dostępu do treści
swoich danych, (b) prawo ich sprostowania, (c) uzupełnienia niekompletnych danych, (d) usunięcia (prawo
do bycia zapomnianym),(e) ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (ea) kwestionuje Pani/Pan
prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych, (eb) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (ec)
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, (f) prawo do
przenoszenia danych, (g) sprzeciwu wobec przetwarzania, (h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Profilowanie: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.
8.

Postanowienia końcowe: W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą prywatności odpowiednie
zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszej Klauzuli prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

