Klauzula informacyjna Warto Razem Medical sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Warto
Razem z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warto Razem Medical sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-841) przy Pl. Kolegiackim 12A, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS, nr KRS: 0000840412;
NIP: 7831817486; REGON: 386026470.
2. Współadministratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Warto Razem z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Sielskiej 12 w Poznaniu, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS, nr 0000786298, NIP
7792506077, REGON 383419682 w zakresie danych osobowych takich jak: imię i
nazwisko, dane kontaktowe - sympatyków, członków oraz osób współpracujących ze
stowarzyszeniem Warto Razem z siedzibą w Poznaniu, jako danych niezbędnych do
wykonania usługi medycznej.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- w celach związanych ze współpracą biznesową, w tym marketingowych, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- w celu dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO
- na podstawie zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają
dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy
powierzenia (np. placówki medyczne udzielające konsultacji medycznych, podmioty
świadczące usługi IT, wykonawcy badań i analiz,).
5. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub
wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
6. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód,
co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu
ich cofnięcia.

7. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

8. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /
organizacji międzynarodowej.
10. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

