Polityka prywatności
• Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE 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 (Rozporządzenie o ochronie danych)
• Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Haliniak sp. z o.o. z siedzibą 43-470 Istebna
1310, NIP: 633-200-01-92, KRS: 0000515276, e-mail: info@centrum-halniak.pl
• Cel przetwarzania danych:
o Realizacja umowy
o Wypełniania obowiązków prawnych – obowiązki sprawozdawcze i
rozliczeniowe
o Ochrona żywotnych celów osoby, której dane dotyczą – zgłoszenie do
ubezpieczenia, przekazanie informacji w celu udzielenia pomocy medycznej
o Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – cele
marketingowe,
o Ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń – zgodnie z zapisami Kodeksu
Cywilnego
• Podawanie danych osobowych
Podawanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich
Państwo nie podadzą realizacja umowy nie będzie możliwa. Źródło danych
Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie bezpośrednio od Państwa.
• Odbiorcy danych osobowych
Z danych osobowych korzysta administrator oraz w minimalnym, wymaganym
zakresie podmioty, z którymi administrator współpracuje – księgowość,
ubezpieczalnia.
• Okres przechowywania
Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do celów realizacji
umowy, wypełnienia obowiązków prawnych (sprawozdawczych i rozliczeniowych)
czy ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Zgoda na otrzymywanie przez Państwa informacji marketingowych obowiązuje do
momentu, aż dokonają Państwo jej wycofania.
• Dostęp do danych osobowych
Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które posiadamy. W
stosunku do danych przysługuje Państwu, zgodnie z Rozporządzeniem, prawo do:
o sprostowania,
o usunięcia (w określonych przypadkach),
o ograniczenia ich przetwarzania,
o przenoszenia,
o złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (zgłoszenie sprzeciwu przed
realizacją umowy będzie skutkować niemożliwością jej realizacji),
o cofnięcia zgody na przetwarzanie – w stosunku do otrzymywania informacji
marketingowych,
o wniesienia skargi do organu nadzorującego, gdy uznają Państwo, że
przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
• Przekazanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez państwa trzecie np. Stany

•

Zjednoczone, które są siedzibą podmiotu prowadzącego serwis Facebook, na którym
prowadzimy swój fanpage. Państwa dane w inny sposób niż w związku z
korzystaniem z usług tego typu podmiotów nie są przekazywane państwom trzecim.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie dokonujemy przetwarzania Państwa danych w sposób zautomatyzowany.

