
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przepisów 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 „RODO”) informujemy, że: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka COMMODITECH sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, XIII piętro, 00-640 Warszawa, NIP: 7010357859, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436044 („Spółka”). 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu autoryzacji i udzielenia dostępu do 

funkcjonalności aplikacji „Protokoły Chemioterapii” 

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się: 

a. na podstawie zgody udzielonej przy dokonywaniu rejestracji do aplikacji „Protokoły 

Chemioterapii” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy/świadczenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/świadczenia 

(dostęp do aplikacji „Protokoły Chemioterapii”).  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, w zakresie dozwolonym przez 

obowiązujące przepisy prawa, zaufanym podmiotom trzecim, które Spółka upoważniła lub 

którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem 

usług przez Spółkę, w tym dostawcy usługi hostingu OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

54-402, przy ul. Szkocka 5 lok. 1 - jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów 

wskazanych w niniejszej informacji. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane 

właściwym organom państwowym. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do 

należytego świadczenia usług przez Spółkę oraz przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń przysługujących Spółce z tytułu świadczenia tych usług. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Urząd Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych 

uniemożliwi świadczenia przez Spółkę oferowanych usług.  

 


