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Klauzula informacyjna
dla świadczeniodawców/osób reprezentujących świadczeniodawców/osób wskazanych
jako osoby upoważnione do kontaktu lub odpowiedzialne za korzystanie z Weryfikatora
testowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie (00-032), przy ul. Przeskok 2,
z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail:
sekretariat@aotm.gov.pl., (dalej jako „Administrator” lub „Agencją”).
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować poprzez e-mail: iod@aotm.gov.pl., lub listownie na adres siedziby
Administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w celu korzystania z Weryfikatora testowego.
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej
umowy.
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
6) Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez czas realizacji
umowy, przy czym każdorazowo nie krócej niż przez okres wymagany stosownie do
treści przepisów prawa obowiązujących w zakresie przechowywania dokumentacji
księgowej i podatkowej, tzn. przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po
roku, którego dokumenty dotyczą.
7) Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, uzupełnienia, a nadto ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach
wskazanych w przepisach prawa, w tym RODO. Prawo usunięcia danych może być
realizowane wyłącznie po upływie okresów przechowywania i archiwizacji danych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, o ile obowiązek przetwarzania przez
Administratora danych osobowych przez okres dłuższy nie będzie wynikał z innych
przepisów prawa.
8) W przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie na
podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody
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w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że Administrator
przetwarza Państwa dane w sposób niezgodny z przepisami RODO.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich
przekazania uniemożliwi lub utrudni zawarcie oraz realizację umowy.
11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie
będą profilowane.
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