Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z wejściem 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
Informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych jest Polska Izba Zielarsko Medyczna i Drogeryjna z siedzibą w
Katowicach 40-683 ul Spółdzielczości 20 NIP: 6442841515 KRS 0000038957 REGON:273811505
www.izbazielarska.org.pl e-mail: izbazielarskomedyczna@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby działalności Statutowej PIZMiD a w szczególności do:
1. umożliwienia Państwu korzystania z funkcji strony internetowej, kontaktu oraz co najważniejsze
realizacji postanowień umowy regulującej zasady Naszej współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b.
RODO;
2. do komunikacji z Państwem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa odrębnej zgody;
3. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne PIZMiD
obejmujących w
szczególności raportowanie, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie
modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes.
W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także
przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości
usług, dane są też udostępniane Partnerom w ramach Państwa struktury bądź bezpośrednio osobie
polecającej. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu i są zobowiązane do
zachowania ich pełnej poufności.
Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo:







wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich
przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
przeniesienia danych;
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych
osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do odmowy i braku zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych
prosimy kierować listownie bądź email na adres poniżej:
Polska Izba Zielarsko Medyczna
Spółdzielczości 20
40-683 Katowice
tel.513169878
e-mail:izbazielarskomedyczna@gmail.com

