INFORMACJA NA TEMAT ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Dziękujemy za zgłoszenie chęci udziału w warsztatach organizowanych przez VIGO-ORTHO POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w: 93-438 Łódź, ul. Rudzka 102. Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia przez Organizatora otrzymasz e-mail
z informacją o dalszym postępowaniu.
Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które narzuca firmom nowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Pana/Panią, iż w bazie danych, którą administruje VIGOORTHO sp. z o.o z siedzibą w 93-438 Łódź, ul. Rudzka 102 znajduje się Pana/Pani adres email lub telefon. Dane te są
niezbędne do zarejestrowania uczestników warsztatów, kontaktu w przypadku zmiany terminu wydarzenia oraz
potwierdzenia Państwa uczestnictwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes administratora) oraz do zachowania jawności w kontaktach z pracownikami
służby zdrowia, do czego zobowiązują nas przyjęte branżowe kodeksy etyki (Kodeks Etyki Praktyk Biznesowych
MedTech Europe i Kodeks Etyki w Biznesie POLMED).
W odniesieniu do zarejestrowanych danych osobowych przysługuje Państwu:







prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
prawo do przenoszenia danych do innego administratora

Dane mogą być udostępniane przez Spółkę wyłącznie podmiotom wspierającym wykonanie umowy, upoważnionym firmom informatycznym oraz podmiotom upoważnionym do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
Nie są one przekazywane poza obszar UE.
Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj. 5 lat, ponieważ jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, w tym jesteśmy zobowiązani do uzasadnienia poniesionych kosztów dla celów podatkowych.
Inspektor Danych Osobowych jest dostępny pod adresem e-mail daneosobowe@vigogroup.eu
Uczestnictwo w naszych warsztatach jest całkowicie dobrowolne jednakże jako organizator potrzebujemy Państwa
danych osobowych, w tym danych teleadresowych i adresu e-mail w celu sprawnego zorganizowania wydarzenia,
potwierdzenia Państwa uczestnictwa, w tym do wydania certyfikatu oraz do zachowania jawności i przejrzystości
naszych działań do czego zobowiązują nas powołane powyżej wytyczne branżowe, wobec czego niepodanie danych skutkować może odmową uczestnictwa w warsztatach.

