ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА ОТНАСЯЩА СЕ КЪМ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
На 25 май 2018 година влизат в сила разпоредбите на регламента на Европейския
парламент и Съвета на (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по
отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни,
както и отмяната на Директива 95 / 46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните,
наричан по-нататък "RODO")
Съответно с написаното по-горе и съответно с чл. 13, ал. 1, точ. 2 на RODO
информираме, че:
1. Администратор на лични данни
Администраторите на личните Ви данни е: ММ дружество с ограничена отговорност със
седалище 54-432 Вроцлав на ул.Стжегомска 236A( 54-432 Wrocław ul. Strzegomska 236A)
вписано в Регистъра на предприемачите в Националния съдебен регистър от Районен
съд за Вроцлав-Фабрична, VI Икономичeско Отделение на Националния съдебен
регистър под номер 0000468193, ДДС номер PL8943106532, статичен номер REGON
022182389 ( наричан по-нататък АнЛД).
2.

Инспектор на Охраната на Личните Данни

АнЛД определи

Инспектора на Охраната на Личните Данни (напичан по-нататък

ИнОЛД), който от неговото име упражнява надзор над обработката на личните данни.
При случай на запитвания отнасящи се към начина и обхвата на обработката на
Вашите лични данни и също така Вашите права , можете да се обърнете към ИнОЛД
чрез имейл: daneosobowe@medipe.com.
3. Целите на обработката на личните данни
Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел:
а) подбор на персонал по професия болногледач;
б) търговски и маркетингови
в) статически.
4. Правно основание за обработка на личните данни
Правно основание за обработка на личните Ви данни, при случай на не сключване на
договор с АнЛД за предоставяне на услуги в областта на грижите е, чл. 6, ал.1 бук. А
RODO и чл. 9, ал. 2, бук. А съответно с тях обработката ще бъде направена в основа на
изразеното съгласие. Правно основание за обработка на личните Ви данни, при случай
на предишното сключване с АнЛД договора за предоставяне на услуги в областта на
грижите е, чл. 6, ал. 1 Бук. b RODO и чл. 9 ал.. 2 бук. A
5. Получителите на лични данни
Получителите на Ваши лични данни могат да бъдат:
а) клиенти на АнЛД;
б) доставчици
на АнЛД,
по
специално
субекти предлагащи транспортни,
застрахователни, информационни, правни услуги и също така в областта на
човешки ресурси и счетоводство и услуги за обучение;
в)
г)

партньори на АнЛД занимаващи се с набиране на клиенти на АнЛД;
субекти обвързани персонално и капиталово.

6. Период на съхраняване на данните
Вашите лични данни, ще бъдат съхранявани до момента на отказване на съгласие,
максимално през срок на 10 години от започването на обработката на личните данни

7. Информация за прилагащи правомощия
Имате право на:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
8.

достъп до съдържанието на личните данни,
коригиране на данните,
изтриване на данните,
ограничаване на обработка на данни
право за пренасяне на данни,
право на възражение,

Право на оттегляне на съгласието

Имате право на оттегляне на съгласието в даден момент без влияние на
законосъобразността на обработване, което е основано на съгласието направено
пред неговото оттегляне..
9. Право на подаване на жалба
Имате право на подаване на жалба до Председателя на Службата по защита на лични
данни, когато ще прецените, че обработка на Вашите лични данни нарушава
правилата на RODO.
10. Доброволността на подаване на данни
Подаването през Вас на лични данни има доброволен характер, но е необходимо за да
се вземе участие в процеса на набирането и също така за получаване на пълна
информация за нашите оферти.
11. Автомизиране и профилиране
Вашите данни няма да бъдат обработвани автоматично и няма да бъдат профилирани.

