Polityka Prywatności Newslettera serwisu copozatorze.pl
Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie do skróconej klauzuli informacyjnej do
formularza newslettera.
Administrator Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych użytkowników newslettera jest Polskie
Towarzystwo Kardiologiczne, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3A, lok 1-2.
2. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:
a. Korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby,
b. Mailowo z IOD PTK na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
Cel, Podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
Newsletter
1. Administrator przetwarza adres mail użytkowników newslettera w celu realizacji
zamówionej usługi Newsletter, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie
regulaminu dostępnego na stronie copozatorze.pl.
Administrator przetwarza dane:
a. podany adres email,
b. datę przystąpienia do usługi,
c. informacje techniczne o wysyłkach newsletterów.
2. Ponadto administrator może przetwarzać podany adres e-mail również do realizacji
usługi zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką, w szczególności do informowania o
zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.
3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO w celu realizacji usługi
Newsletter.
Reklamacje
1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników
składających reklamację, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji,
okoliczności zdarzenia będące przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku
rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będące jej przyczyną. W toku
rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji w
tym informacje o korzystaniu przez użytkownika z usługi Newsletter, pliki cookies lub
inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi
newslettera, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem

i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż
przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych i w
razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy
zgodnie z informacją zawartą poniżej.
Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego
naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia
społecznego lub dobrych obyczajów, administrator może przetwarzać dane osobowe
określonych użytkowników do czasu zakończenia toczących się postepowań oraz do
upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkowników,
który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach, przewidzianych
prawem, może być dłuższy.
2. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f
RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na
dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes
administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności
użytkownika.
Odbiorcy danych użytkowników
1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom
przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji usługi na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi strony,
usługi IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej i doradczej.
Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
•

dostępu do Swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

•

do żądania sprostowania danych

•

prawo do usunięcia danych,

•

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim
jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul.
Stawki 2,

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

•

prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania
Twoich danych w uzasadnionym interesie administratora).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się z administratorem używając podanych na wstępie danych kontaktowych,
podając, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Inspektor ochrony danych
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z
IOD administratora e-mailowo pod adresem: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl lub
korespondencyjne na adres administratora z dopiskiem IOD.

