
Klauzula informacyjna 

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), dalej jako 

RODO, niniejszym informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki 

„Okulistyka 21” z siedzibą w Poznaniu (60-836), ul. Adama Mickiewicza 24/3B, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000432232. 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych 

w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani / Panu uprawnieniach, 

może się Pani / Pan kierować do Administratora za pomocą adresu: biuro@okulistyka21.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badania wzroku – na 

podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

i współpracowników administratora.  

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy od 

przeprowadzenia badania. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody zanonimizowane 

wyniki będą wykorzystywane do celów naukowych.   

7. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

c. prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,          

00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania 

z badania. Bez podania tych danych badanie nie będzie możliwe. 

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. 

 
 
 
 


