Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Firma Lexum a.s., z siedzibą Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 – Krč, REGON (IČ): 283 98 238,
zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Grodzki (Městský soud) w Pradze dział B,
pozycja 14318 oraz Cornea Lexum s.r.o., Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 261 48 552,
zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Grodzki w Pradze, dział C, pozycja 74543
(dalej tylko „Administrator”), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 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) (dalej tylko „Rozporządzenie”) przetwarza nastepujące dane
osobowe:

- imię
- nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
- rodzaj badania
- opisane przez Państwa dolegliwości zdrowotne
Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj badania i opisane dolegliwości zdrowotne
pozwala przetwarzać art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne w celu
podjęcia kroków przyjętych przed zawarciem umowy na prośbę podmiotu danych. Przetwarzanie
tych danych osobowych jest konieczne w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy Państwem a
firmą.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących opisanych przez Państwa dolegliwości
zdrowotnych chodzi o przetwarzanie tzw. szczególnej kategorii danych osobowych. Przetwarzanie to jest
również konieczne w celu zalecenia odpowiednich usług, oferowanych przez firmę. Do takiego
przetwarzania jest jednak konieczna Państwa wyraźna ZGODA, której Państwo udzielają nam przez
kliknięcie „zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych szczególnej kategorii”. Takie
przetwarzanie umożliwia w tym przypadku art 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.

3. Wszystkie te dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Lexum a.s. a Cornea Lexum s.r.o. przez
okres 1 miesiąca, następnie zostaną przez firmę zlikwidowane, o ile nie dojdzie pomiędzy Państwem a
firmą do zawarcia umowy. Ten czas jest niezbędny do negocjacji i zapewnienia usunięcia danych
osobowych z bazy danych strony internetowej przez dostawcę webhostingu.

4. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są poufne i nie zostaną przekazane żadnej osobie
trzeciej. Wyjątek stanowią przetwarzający, którymi mogą być:
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•

dostawca oprogramowania firma Apollo Data, s.r.o., z siedzibą Štěrboholská 1434/102,
110 00 Praha 10 Strašnice, IČ: 246 64 791,

•

agencja INNVISSTRA CZ s.r.o., Klášterní 5, 326 00 Plzeň, IČ: 263 75 885,

•

ewentualnie inni dostawcy oprogramowania do przetwarzania danych, usług i aplikacji,
których jednak aktualnie Administrator nie wykorzystuje.

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii - danych wrażliwych można w każdej
chwili cofnąć w każdy możliwy sposób. Cofnięcie zgody będzie skutkować usunięciem danych
osobowych z bazy danych firmy.
6. Proszę wziąć pod uwagę, że na podstawie Rozporządzenia mają Państwo prawo do:
-

domagania się od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

-

domagania się dostępu do tych danych i aktualizowania lub poprawienia ich, ewentualnie do
domagania się ograniczenia przetwarzania,

-

domagania się od nas usunięcia tych danych osobowych – dane usuniemy, o ile nie chodzi o
dane osobowe, które mamy obowiązek lub prawo dalej przetwarzać zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa,

-

do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymywania kopii przetwarzanych danych
osobowych,

-

w przypadku przetwarzania wykonywanego zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia mają Państwo prawo wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania,

-

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do skutecznej ochrony
sądowej, jeżeli Panstwo uznają, że Państwa prawa według Rozporządzenia zostały
naruszone
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