Regulamin Polityki Prywatności i Klauzula Informacyjna
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych
osobowych (dalej: RODO) informujemy o stosowanych przez nas zasadach przetwarzania
danych oraz przysługujących Państwu prawach. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1. Administrator Państwa danych osobowych
Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, w celu uzyskania szerszych informacji
prosimy o kontakt mailowy: biuro@deratyzacja.com.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) realizacji zamówień na wydawnictwa fachowe;
2) zamówień na newslettery;
3) innej działalności, służącej rozwojowi oraz edukacji w sektorze dezynfekcji, dezynsekcji
i deratyzacji oraz uzyskiwaniu poszczególnych certyfikatów w w/w dziedzinach

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane na
przepisów prawnych zawartych w RODO art. 6 pkt 1:

podstawie

jednego

lub
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1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w tym w zakresie
formularzy ujętych na niniejszej stronie

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w tym administrowania danymi członków stowarzyszenia

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub
administratorowi;
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4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały pozyskane. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do
czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla Administratora ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności

danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń.

5. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (Cookies).
1) Aby zapewnić poprawne działanie serwisu, a w szczególności dostosować zawartość
serwisu i reklam do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu
Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i
przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego
Użytkownika.

2) Dane opisane w punkcie 1. będą używane przez Administratora wyłącznie w zakresie
koniecznym do świadczenia usług żądanych przez Użytkownika oraz do ochrony
systemów sieciowych.

3) Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora
zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookies.

6. Obowiązki Administrator
Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające
przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności
zobowiązuje się do:

1) Zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2) Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających
wydane przez niego upoważnienie.

3) Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
7. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5) przenoszenia danych osobowych
6) wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
7) Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem strony poprzez
kontakt mailowy: biuro@deratyzacja.com.pl

