Szanowni Państwo !
INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ Jolanta Powierska-Czarny1 jest administratorem Państwa danych
osobowych i chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.
Informujemy, że:
1)

przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Państwa zgody,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na konieczność wykonania umowy na zamówione usługi
oraz konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem tej umowy,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na konieczność realizacji obowiązków prawnych
ciążących na administratorze,
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora w postaci
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych wrażliwych,
art. 9 ust. 2 lit. f) i g) RODO, tj. w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy i
ważny interes publiczny rozumiany jako interes wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania;

2)

przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
w szczególności w zakresie realizacji usług znajdujących się w naszej ofercie oraz w zakresie realizacji
postanowień organów ścigania i sądów;

3)

przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz
przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz przez czas nie dłuższy niż wynikający
z przepisów prawa;

4)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych, za wyjątkiem udostępnienia ich w razie potrzeby podmiotom współpracującym z
administratorem w niezbędnym zakresie oraz uprawnionym organom państwowym;

5)

podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może uniemożliwić
zawarcie i realizację umowy na usługi świadczone przez administratora;

6)

macie Państwo prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
ich przetwarzania, ich przenoszenia, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, z tymże:
a)

b)

prawo do usunięcia danych osobowych administrator zrealizuje, jak upłynie czas przetwarzania
danych osobowych wskazany wyżej lub, o ile ma to zastosowanie, odpadnie przesłanka w postaci
konieczności wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku czy też konieczności
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Do tego momentu prawo do usunięcia
danych nie będzie skuteczne wykonane;
prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje do momentu wykazania przez administratora podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)

macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego wskazanego w
aktualnej ustawie o ochronie danych osobowych;

8)

wszelkie prawa powinniście Państwo wykonać listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Administrator Danych Osobowych
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Administratorem danych osobowych jest: Jolanta Powierska-Czarny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
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