
  Obowiązek informacyjny 

 Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163 

Maj 25, 2018  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

  

     1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GABINET FETAL ECHO , 

w którym pracuje Prof. M. Respondek-Liberska jako  autor bazy danych  i Inspektor Danych 

Osobowych . 

     2.         Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną 

– adres e-mail majkares@uni.lodz.pl  bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji 

na adres: Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163  

     3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  spełniania obowiązku 

wynikającego z treści łączącej strony umowy (podstawa prawna art. 6  ust.1a RODO) 

     4.         Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do innych organizacji międzynarodowych. 

     5.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania 

mowy oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania. 

     6.         W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na 

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

     7.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

     8.         W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit a) posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu 



na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

     9.         Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  10.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji postanowień łączącej strony umowy. 

  11.         Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji 

w sposób zautomatyzowany. 


