Brudzew, 25.05.2018r.

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Rozporządzenie 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 („RODO”).
Pragniemy przedstawić Państwu nasza Politykę prywatności, która zawiera wszystkie
niezbędne informacje wynikające z RODO i informuje Państwa o tym w jaki sposób
przetwarzany Państwa dane osobowe.
W myśl nowych przepisów firma VET LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński z siedzibą
w Brudzewie, ul. Turkowska 58C, 62 – 720 Brudzew jest Administratorem Państwa danych
osobowych.
Informujemy, że Państwa dane są całkowicie bezpieczne i kładziemy duży nacisk
na odpowiednie ich przechowywanie. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych
stosowana w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.
Jako administrator przetwarzamy Państwa dane w celach związanych ze świadczeniem naszych
usług.
Dane przetwarzane w naszej Firmie to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Imiona i nazwiska właścicieli stada lub zwierząt/zleceniodawców badań.
Nazwy firm.
Numery identyfikacji podatkowej (NIP).
Adresy siedziby stada/właściciela/zleceniodawcy.
Nr weterynaryjne stad.
Nr telefonu jako nr kontaktowe.
Adresy mailowe do kontaktu.
Historie realizowanych badań.

Powyższe dane są niezbędne do realizacji bieżących działań związanych z działalnością naszej
firmy. Ich przetwarzania trwa tak długo, jak będzie trwała współpraca miedzy VET – LAB
BRUDZEW a Państwem.

VET - LAB BRUDZEW dr Piotr Kwieciński
ul. Turkowska 58C, 62 – 720 Brudzew
tel. 63 279 70 04
vet@labbrudzew.pl
www.vetlabbrudzew.pl

VET – LAB BRUDZEW jako administrator danych osobowych udostępnia Państwa dane
w następujący sposób:
a) Poprzez przekazanie pracownikowi poczty polskiej/kurierowi/firmie kurierskiej
przesyłek (kopert, paczek) z adresem doręczenia.
b) Poprzez telefoniczne przekazanie organowi nadzorczemu (PIW, WIW) uzyskanych
wyników badań.
Gromadzone przez nas dane osobowe przechowywane są na wewnętrznych serwerach firmy
w sposób zabezpieczający je przez nieuprawnionym i bezprawnym przetwarzaniem, utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Archiwizacja danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi trwa przez okres 5 lat.
W przypadkach prawnie uzasadnionych jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwa danych
osobowych Organom Państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych itp.)
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
a) Sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne,
uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
b) Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia
zapomnianym”) po ustaniu stosunku umownego - czyli usunięcia danych, które są
przetwarzane i ich przetwarzanie nie jest objęte prawem nadrzędnym.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania
danych wyłącznie do ich przechowywania.
d) Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
e) Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które
nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je
przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
f) Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
g) Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę,
którą Państwo wyrazili.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wnioski na adres: jakosc@labbrudzew.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres: VET LAB BRUDZERW, ul. Turkowska 58C,
62 – 720 Brudzew
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych , jeżeli
uznacie ze przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa.
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