Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez art.Locum
S.A. do celu realizacji umów z kontrahentami

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe widniejące w umowach zawartych między
art.Locum S.A. a podmiotem, który Państwo reprezentują. W związku z obowiązkiem informacyjnym,
wynikającym z przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”),
informujemy, że:

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest
art.Locum S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru
przedsiębiorców KRS 0000291818, NIP: 725-17-91-037, REGON: 472370926.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy. Przesłanką legalności przetwarzania jest
umowa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji wyżej
wymienionego celu.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).
Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi
informatyczne na rzecz art.Locum S.A.. W trosce o właściwe zabezpieczenie danych wszystkie
powierzenia będą realizowane na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 10 lat od
momentu jej zakończenia.
Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji
dowolnego z opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych drogą e-mailową:
rodo@artlocum.pl.
Właścicielowi danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
Właściciel danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych. Zakres zbieranych
danych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego.
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

