Załącznik nr 2.1
do Karty Informacyjnej Podopiecznego do Teleopieki Domowej
„egzemplarz dla PCO“

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni (81-969), ul. Janka Wiśniewskiego 20/302, zwana dalej Spółką,
2. W Polskim Centrum Opieki Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 58 669 80 27 lub poprzez przesłanie
korespondencji na adres: iod@centrum-opieki.pl;
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe od:
……………………………………………………………………………………..…………………………
……………………..

/imie nazwisko adres Podopiecznego lub Klienta/

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi Teleopieki na rzecz osoby
wymienionej w punkcie 3 powyżej przez podmioty tworzące system Teleopieki PCO, na podstawie
wyrażonej przez Panią / Pana zgody,
5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi
Teleopieki na rzecz Podopiecznego wymienionego w punkcie 3,
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem;
jednocześnie informuję, że konsekwencją cofnięcia zgody może być niemożność realizacji usługi
teleopieki na rzecz Podopiecznego wymienionego w punkcie 3,
7. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Pani / Pana danych, ma Pani
/ Pan również prawo je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Może Pani / Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora
danych.
8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

9.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji ani profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na opisanych wyżej zasadach:
…………………………., dnia ……………………………… ………...............……………………………
(czytelny podpis)

