Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Centrum Onkologii im F. Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy,
przy ul. dr I. Romanowskiej 2, kod pocztowy 85-796, adres e-mail:
co@co.bydgoszcz.pl, tel. 523743000.
2. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres
iod@co.bydgoszcz.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja umowy pomiędzy
Państwem a Administratorem, dla której przetwarzanie Państwa danych jest
niezbędne, oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w zakresie rozliczeniowym i archiwizacyjnym, oraz zapewnienie Państwu
bezpieczeństwa poprzez zastosowania monitoringu wizyjnego na terenie hotelu,
oraz monitoringu wejść do pokojów hotelowych.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Umowy i do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy
oraz wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
takich jak wystawianie i przechowywanie faktur; uiszczanie opłat klimatycznych.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne,
tj. przez okres maksymalnie 5 lat od dnia rozwiązania Umowy, oraz maksymalnie
3 miesiące w zakresie zapisów z monitoringu.
7. Mogą Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
8. Macie Państwo również prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie
odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu
na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

