Klauzula informacyjna dla Potencjalnych Kontrahentów
Dentica 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w zakresie przetwarzania ich danych osobowych
Na podstawie 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) – zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Potencjalnych Klientów/Kontrahentów jest Dentica 24
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000812494, NIP:
5272911126, REGON: 384810997, adres siedziby: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, dane
kontaktowe dla poszczególnych placówek są zawarte na stronie internetowej:
https://www.denticacenter.pl/. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w
organizacji Administratora: adres email: iod.dentica24@grupaformat.pl.
2. Dane osobowe Potencjalnego Kontrahenta przetwarzane są w celu przedstawienia/rozpatrzenia
oferty/ofert oraz prowadzenia negocjacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
3. Podanie danych jest niezbędne do przedstawienia/rozpatrzenia oferty i przeprowadzenia
negocjacji.
4. Dane będą przetwarzane przez okres związania ofertą, a gdy została wyrażona zgoda/zgody na
przedstawianie nowych, kolejnych ofert w przyszłości drogą telefoniczną i/lub e-mail – do czasu
wycofania zgody/zgód. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody/zgód, co nie
pozbawia wykorzystywania danych w celach przedstawienia ofert przed wycofaniem zgody/zgód.
Po wycofaniu zgody Administrator zaprzestanie kontaktów telefonicznych i/lub drogą e-mail w
celu przedstawienia ofert.
5. W określonych w RODO przypadkach Potencjalnemu Kontrahentowi przysługuje - w stosunku do
jego danych – prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
6. Realizacja praw wskazanych w pkt. 4 i 5 jest możliwa poprzez kontakt przy użyciu danych
wskazanych w pkt. 1 lub z przedstawicielem Administratora, z którym Potencjalny Kontrahent się
kontaktuje.
7. Dane osobowe Potencjalnego Kontrahenta mogą być przekazywane: dostawcom usług
zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności
dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe);
dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom
podatkowym).
8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku do danych
osobowych Potencjalnego Kontrahenta (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), w
tym nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
10. Potencjalnemu Kontrahentowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza
przepisy RODO.
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