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uprawnia do gwarancji | dokument należy wypełnić i odesłać
Do technika

Do gabinetu stomatologicznego

Urządzenie, Numer seryjny

Prosimy o potwierdzenie, że Państwa technik poinformował
Państwa o następujących ważnych kwestiach:
Funkcja, sposób obsługi i konserwacja produktu
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Warunki gwarancji:
Przestrzeganie okresów konserwacyjnych, obsługa i czyszczenie z wykorzystaniem zalecanych przez producenta
preparatów, prowadzenie dokumentacji konserwacyjnej i
odsyłka raportu z montażu

E-mail

Właściciel gabinetu

Magazyn

E-mail

Dystrybutor

Lokalizacja urządzenia

Zapoznałem(-am) się z informacjami dotyczącymi ochrony danych na odwrocie.

Pieczęć magazynu i podpis

Pieczęć gabinetu i podpis

installation@metasys.com
Faks: +43 512 205420-1123

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Informacje dotyczące ochrony danych

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Przekazane dane firmowe (firma, dane adresowe i kontaktowe itp.) wykorzystujemy do rejestracji Państwa firmy w naszej bazie klientów,
w szczególności w celu wypełnienia zobowiązań umownych w związku z udzieloną przez nas gwarancją na urządzenie. Podstawę prawną
stanowi art. 6, ust. 1, lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Ponadto dane te przetwarzamy również w celu przesyłania
naszym klientom co pewien czas spersonalizowanych informacji i aktualnych ofert dotyczących produktów i usług METASYS. Przetwarzanie
danych do celów reklamy bezpośredniej leży również w naszym uzasadnionym interesie. Podstawy prawne stanowią art. 6, ust. 1, lit. b)
i f) RODO.
2. Bezpieczeństwo danych / przekazywanie danych podmiotom trzecim / okres przechowywania
Przekazane przez Państwa dane są przetwarzane w sposób zapewniający zachowanie ich poufności, a dzięki zastosowaniu odpowiednich
technicznych i organizacyjnych środków zapobiegawczych są one zabezpieczone przed utratą, zmianą i nieuprawnionym dostępem podmiotów
trzecich. Na wewnętrzne potrzeby administracyjne dane osobowe naszych klientów są przetwarzane i przechowywane w centralnym systemie
administracyjnym METASYS Group, tj. spółki METASYS Medizintechnik GmbH i powiązanych z nią spółek na terenie UE. Spółka METASYS
Medizintechnik GmbH zapewnia przestrzeganie postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony danych. Przetwarzanie danych w celu uproszczenia i optymalizacji procesów administracyjnych leży w
uzasadnionym interesie spółki METASYS Medizintechnik GmbH. Podstawę prawną stanowi art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Państwa dane osobowe
nie będą przekazywane podmiotom trzecim spoza METASYS Group, chyba że do realizacji celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu
o ochronie danych osobowych konieczne będzie skorzystanie z usług specjalnie wybranych i zobowiązanych umownie usługodawców (np.
monterzy, dostarczyciele, drukarnie). Poufność i bezpieczeństwo Państwa danych są zapewnione zgodnie z naszym oświadczeniem o
ochronie danych osobowych i obowiązującym prawem. Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do
realizacji wyżej wymienionych celów oraz do spełnienia wymogów prawnych dotyczących dokumentowania i przechowywania. W przypadku
gdy nie będą chcieli Państwo dłużej otrzymywać od nas informacji i ofert, zgodnie z punktem 3 mogą nas Państwo o tym w każdej chwili
poinformować. W takim przypadku będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo będzie to wymagane przez prawo w
odniesieniu do obowiązków dokumentowania lub sprawozdawczości lub w odniesieniu do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń
prawnych. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Unią Europejską, chyba że spełnione zostaną specjalne wymagania RODO w zakresie
ochrony danych.
3. Państwa prawa
Jeśli i o ile spełnione zostaną odpowiednie przesłanki prawne, mają Państwo prawo żądać od nas informacji na temat Państwa danych
osobowych lub na temat przetwarzania tych danych (art. 15 RODO), sprostowania, usunięcia i ograniczenia Państwa danych osobowych
lub przetwarzania tych danych (art. od 16 do 18 RODO), jak również przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO). Ponadto,
jeśli spełnione zostaną przesłanki art. 21 RODO, mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa
się w oparciu o „uzasadniony interes” podmiotu odpowiedzialnego zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO lub które jest przeprowadzane
w celu bezpośredniej reklamy. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw lub jeśli chcą Państwo w całości lub w części odwołać swoją
zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z podanych
wyżej danych kontaktowych, w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres datenmanager@metasys.com. Zgodnie z art. 77, ust. 1
RODO mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca
zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia przepisów, jeżeli uważają Państwo, że dotyczące Państwa przetwarzanie
danych osobowych narusza postanowienia RODO.
Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Austrii jest:
Österreichische Datenschutzbehörde (Austriacki Organ Ochrony Danych)
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Austria
Telefon: +43 1 52 152-0, E-mail: dsb@dsb.gv.at
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Dane osobowe (w dalszej części „dane”) pozyskane za pomocą niniejszego formularza przetwarzamy w celu zapewnienia naszym klientom
najlepszej możliwej obsługi w związku z udzieloną przez nas gwarancją na urządzenie oraz w celu przesyłania tym klientom co pewien
czas aktualnych informacji i ofert powiązanych z naszymi produktami i usługami, jak szczegółowo wyjaśniono poniżej. Osobą prawnie
odpowiedzialną za ochronę danych w tym sensie jest
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
Tel.: +43 (0)512 205420, Faks.: +43 (0)512 205420 7, E-mail: datenmanager@metasys.com

