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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (zwanego dalej „RODO”) Spółka informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku 

z zawarciem i realizacją umowy o dostęp do Pomocy Prawnej (zwanej dalej „Umową”) jest BZ Group Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460507, NIP 

5242758944, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (zwana dalej „BZ Group”). 

2. BZ Group będzie przetwarzała Pani/Pana danych osobowych w następujących celach: 

1) prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, 

rozwiązania i rozliczenia Umowy oraz rozpatrzenia reklamacji – podstawą przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do zawarcia lub wykonania Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),  

2) dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu BZ Group, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),  

3) archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu BZ Group jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia 

jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO), 

4) marketingu własnego BZ Group (przesyłanie newsletterów, informowanie o akcjach promocyjnych, 

gromadzenie opinii o Usługach świadczonych przez BZ Group) dotyczącego produktów i usług 

świadczonych przez BZ Group - podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). 

3. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom: 

1) partnerom właściwym dla danego etapu realizacji Umowy - partnerem jest firma współpracująca z BZ 

Group, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji usług wynikających 

z Umowy, tj.: podmioty, którym BZ Group powierzyło przetwarzanie danych, informatycy, dostawcy usług 

pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Twój Zdalny Lekarz, podmioty 

świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, kancelarie komornicze, 

2) Lekarzom. 

4. W BZ Group został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

iod@bzgroup.pl 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu ich udostępnienia lub upływu 

okresów przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań sądowych lub administracyjnych. 

6. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

1) prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,  

3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,  

4) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, 

5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli 

zgoda taka została udzielona i przetwarzanie danych osobowych nie wynika z innych podstaw prawnych 

(wycofanie zgody nie wpływa, jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem).  

7. Na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli 

podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu BZ Group.  

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia 

i wykonania Umowy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez BZ Group, w tym 

profilowaniu. 

11. BZ Group nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, a w szczególności poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. 

 

mailto:iod@bzgroup.pl

