K 17 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu promocji
zdrowia i działalności Administratora
Szanowni Państwo,
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii,
Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.
a) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście
w siedzibie Administratora, drogą listowną na adres Administratora lub poprzez e-mail:
iod@dcopih.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zdrowia i działalności
Administratora, poprzez zamieszczenie danych osobowych w materiałach promocyjnych, na
stronach internetowych lub w serwisach społecznościowych, w związku z czym może dochodzić
do przekazywania danych do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), które mogą zapewniać inny poziom
ochrony niż wymagany przez prawo Unii Europejskiej.
3) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty prowadzące działalność w
zakresie rozpowszechniania treści w Internecie lub prowadzące serwisy społecznościowe, a
także podmioty wykonujące prace na rzecz Administratora w ramach powierzenia
przetwarzania danych osobowych np. związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej
wycofania. Administrator nie ma wpływu na okres przechowywania Pani/Pana danych
osobowych w zewnętrznych serwisach społecznościowych, które przetwarzane są na zasadach
wynikających z regulaminów i polityk prywatności tych serwisów.
Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel
przetwarzania tych danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

