Załącznik nr 2f
do Polityki Bezpieczeństwa
wersja II obowiązuje
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INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH
z „MEDIPOZ” Sp. z o.o.
Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych jest:
„MEDIPOZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. 3 Maja 36c
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Reprezentowana przez Zarząd Spółki:
Prezesa - mgr Barbarę Walczak
Wiceprezesa – dr Jolantę Nych
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: medipoz@poczta.fm

PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAK ICH NIE PODANIE BĘDZIE
SKUTKOWAŁO BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DALSZEJ KORESPONDENCJI
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób korespondujących wynika z:
 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Art. 6 ust.1 lit. c.
 Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Celem zbierania i przetwarzania danych jest ewidencja poczty wychodzącej i przychodzącej przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi.
Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica,
numer domu, miejscowość, kod pocztowy, email.
Odbiorcy danych osobowych:
 Pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
 Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa np. Poczta Polska
 Podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w
związku z realizacją na rzecz Administratora usług związanych z ww. celem
Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymiw zależności od charakteru korespondencji.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Osoby korespondujące z „MEDIPOZ” Sp. z o.o. mają prawo
dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec danych z monitoringu
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Osoby, których dane
dotyczą mają prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

