Administratorem twoich danych osobowych jest Marta Bakowska prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, pod
adresem ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036 Rzeszów, NIP 8132290269, REGON 180612700 oraz Magdalena Progorowicz
prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036 Rzeszów, NIP 8131247343,
REGON 180612686 jako współadministratorzy, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą MAGMA-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spółka cywilna NIP 8133560802, REGON 180351688
Współadministratorzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych poprzez wdrożenie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia
praw osób, których te dane dotyczą. Współadministratorzy mają ten sam zakres obowiązków, zobowiązani są współpracować
między sobą i sprawować nadzór nad bezpieczeństwem danych i podmiotami, których dane dotyczą i do każdego może
Pani/Pan zwrócić się z wszelkimi pytaniami.W ramach umowy o współadministrowanie, razem uzgodniliśmy zakresy swojej
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:
A.My jako współadministratorzy, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego.
B.Jako współadministratorzy jesteśmy odpowiedzialna wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje
żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje Twoje żądanie.
C.Każdy Współadministrator odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone
Dane Osobowe (w tym Podmiotów Przetwarzających), jak za działania lub zaniechania własne.
D.Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków,
które RODO nakłada bezpośrednio na Administratora.
E.Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
F.Współadministrator dopuszczający się naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego jest zobowiązany, w ramach swojej odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych, do współpracy z
drugim Współadministratorem w razie postępowania przed organem nadzorczym lub sporu sądowego z podmiotem Danych
Osobowych.
G.W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych
Osobowych, pełna odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków przez Podmiot Przetwarzający spoczywa na
Współadministratorze, który powierzył mu Przetwarzanie
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa
przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji
z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym
czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

