Obowiązek informacyj ny dla klientów korrystaj ących
z usług Stacji Kontroli Pojazdów SP ZOZ WSPR w BiaĘmstoku ul.
Pogodna 22
Zgodnie z art, I2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem PanilPanadanych osobowych jest SP ZoZ WSPR w
BiaĘmstoku, ul Polęska 89, tel. 85663730lemail:sękretariat(@wspr.bialystok.P1
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail : iod@wspr.bialystok.p1
3. Danę sązbierane w celu prawidłowego wykonaniazlęconej usfugi.
prawnie uzasadnionych interesów
4. Pozyskiwanie danych wynika
realizowanych ptzez administratora tj. art. 6 pkt.l ust f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwiętnia 2016 r. w
przetwarzanięm danYch
sprawie ochrony ,osób, ftzycznych w związku
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchYlenia
1.

z

z

dyrektywy 95/46lWE.
5. Danę mogą być przekazfwane następującym odbiorcom: Centralna Ewidencja
pojazdów Kięrowców (CEPiK), w postaci plików JPK do Ministerstwa
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6.

Finansów.
Danę będą przechowywanę przęz okręs wykonywania umowy, oraz na czas
ewentualnych roszczeń cywilrlo- prawnych powstaĘch na podstawie tejże
prr",pirumi obowiązującego prawa. Przysfuguje Panu/Pani
,goani"
prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przeffiłaruania lub ppwo do
wniesięnia sprzeciwu do przetw arzania danych.
Wspomniane prawa można złęalizować za pomocą pisemnych wniosków
znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP

ilŃ

7.

,

ZOZWSPR, ul. Polęska 89,15,874 BiĄstok;

8. Przysfuguje Panu/Pani prawo do wnięsienia skargi do organu nadzorczego
g. Podanię danych zawaĘch w formularzu jest dobrowolne. Nie podanie
potrzebnych danych możę utrudnić lub uniemozliwić realizacje zlęcęnia.
lO.Dane wprowadzonę do systemu informatycznęgo nie będą przet:wuzane w
.posób zautomaty zow any ot az nię będą poddawane profilowaniu.
ll.Administrator danych dokłada wszelkich starań, ńy zapewnić wszelkie Środki
fizycmej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

i

przypadkowym czy umyślnym zniszczęnięm, przypadkową utratą zmianą
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lzy dostępem, zgodnie zę
wszystkimi obowiązuj ący mi przepi sami.
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