Інформаційне застереження
1. Контролером персональних даних Учасників Програми та Користувачів Порталу,
вказаних на Порталі, є компанія «epruf rozliczenia sp. z o.o.», юридична адреса: 91-342
м.Лодзь, вул.Збоншинська, 3, зареєстрована у реєстрі підприємців Державного судового
реєстру РП, який веде Районний суд Лодзь-Середмістя у м.Лодзь, XX Господарський
відділ ДСР під номером KRS 0000505637, ІПН: 9471984029, статутний капітал 50 000
злотих.
2. Зв’язатися з Контролером можна:
- у письмовій формі за адресою: «epruf rozliczenia», вул. Збоншинська 3, 91-324 м.Лодзь,
з приміткою «Програма Health4Ukraine»,
- по телефону: +48 42 612 09 96 (вартість згідно з тарифами оператора, «гаряча лінія»
працює 8:00 – 16:00),
- електронною поштою за адресою email: contact@health4ukraine.com
3. Ми призначили спеціаліста із захисту даних, з яким ви можете зв'язатися за електронною
поштою: gdpr@health4ukraine.com
4. Ми обробляємо ваші персональні дані, надані в повідомленні, з метою надання
інформації про програму helth4Ukraine, метою якої є субсидування придбання ліків та
інших продуктів, доступних в аптеці для вимушених переселенців з України. Правовою
підставою для обробки нами персональних даних є законний інтерес адміністратора - ст.
6 ч. 1 літ. f. Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016
р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких
даних, а також про скасування директиви 95/46/ЄC (Офіційний журнал ЄС.L.2016.119.1)
(далі – „Регламент”). Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27
квітня 2016 р. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне
переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/ЄC (Офіційний
журнал ЄС L.2016.119.1) (далі – „Регламент”) Наш законний інтерес полягає в тому, щоб
надати вам актуальну інформацію про Програму, яка не буде комерційною пропозицією.
5. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для того, щоб ми могли
інформувати вас про Програму.
6. Одержувачами даних, що містяться у формі, можуть бути організації, що надають та
підтримують ІТ-системи, які використовуються epruf rozliczenia sp. z o.o., організації, які
розміщують веб-сайт, та постачальники інструментів для аналітики роботи веб-сайту та
зберігання даних, а також інші організації, що надають epruf rozliczenia sp. z o.o. послуги,
пов'язані з його повсякденною роботою
7. Дані будуть оброблятися нами до тих пір, поки ми не надішлемо Вам інформацію про
Програми, а потім вони будуть видалені.
8. Дані не будуть передані третім країнам або міжнародній організації.
9. Ви маєте право, в межах, визначених положеннями Регламенту, вимагати доступу до
ваших даних, виправляти їх, вимагати їх видалення, обмежувати обробку та
заперечувати проти обробки ваших персональних даних.
10. У разі будь-яких сумнівів, пов'язаних з обробкою персональних даних, ви можете
запитати у нас інформацію. Незважаючи на викладене, кожен має право подати скаргу
до контролюючого органу – Голови Управління із Захисту персональних даних.
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