Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania
danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 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 poniżej przekazujemy informacje spełniając
obowiązek informacyjny.
Zapewniamy jednocześnie że:
● nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
● przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do sprzedaży i
realizacji zlecenia, dbamy o ich bezpieczeństwo.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
OPTYK ANNA BOGUCKA - LYSKO
z siedzibą w Bieruniu Starym, przy ul. Krakowskiej 2.
Administrator danych przetwarza dane pacjentów w celu niezbędnym do:
●
●
●
●
●

realizacji recepty wystawionej przez lekarza ,
sprzedaży naszych produktów
realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
zawarcia umowy,
wystawienia faktury,

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
●
●
●
●
●

imię i nazwisko,
adres
pesel
wadę wzroku
telefon

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z
przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Nie podanie danych dobrowolnych np. numeru telefonu, będzie skutkowało brakiem kontaktu w
celu realizacji zlecenia.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
● upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firm OPTYK Anna
Bogucka-Lysko
● podmioty zapewniające obsługę księgowo-finansową i organizacyjną firmy OPTYK Anna
Bogucka-Lysko
Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą
przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia
danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest
OPTYK Anna Bogucka-Lysko, z siedzibą w Bieruniu Starym przy ul. Krakowskiej 2. Dane
przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie
określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są
przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych
mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na
podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w
szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje
dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych.

