Klauzula informacyjna IDENTYFIKACJA.PL
Szanowny Użytkowniku,
jeśli dobrowolnie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez PTRIZ Sp. z o.o., prosimy o
zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych jest właściciel międzynarodowej bazy danych oraz serwisu
IDENTYFIKACJA.PL, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. zwana dalej PTRIZ Sp. z
o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wrocławskiej 21, 80-155, Biuro Obsługi Klienta al. Hallera 140, 80-416
Gdańsku, Tel. 58 500 85 36, info@identyfikacja.pl.
2. Z kim się kontaktować, aby uzyskać informacje o przetwarzaniu danych przez PTRIZ Sp. z o.o.?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisie
IDENTYFIKACJA.PL, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod nr 58 500 85 36 lub mailowo na
info@identyfikacja.pl
3. Skąd PTRIZ Sp. z o.o. ma Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w ramach dobrowolnej zgody uzyskanej podczas rejestracji konta on-line
w serwisie IDENTYFIKACJA.PL (poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu serwisu IDENTYFIKACJA.PL),
podczas rejestracji Twojego zwierzęcia we współpracującej z nami placówce weterynaryjnej, schronisku,
hodowli, z której usług skorzystałeś lub w ramach prowadzonej na terenie Twojego miasta / gminy, akcji
bezpłatnego znakowania i rejestracji, w której brałeś udział.
4. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez PTRIZ Sp. z o.o.?
PTRIZ Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane w związku z oferowanymi i świadczonymi usługami
elektronicznej ewidencji i identyfikacji Twojego zwierzęcia, aby umożliwić Ci korzystanie z serwisu
IDENTYFIKACJA.PL, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług oraz możliwość kontaktu z naszymi
pracownikami, rozwiązywać problemy techniczne oraz proceduralne, wykonać obowiązki wynikające z
przepisów prawa, umożliwić płatności za usługi podstawowe oraz usługi dodatkowe.
5. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?
PTRIZ Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić powierzone nam dane właścicieli zwierząt
zarejestrowanych w serwisie IDENTYFIKACJA.PL. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie
udostępniamy Twoich danych osobom i podmiotom trzecim, które nie są do tego uprawnione.

6. Kto ma dostęp do przetwarzanych przez PTRIZ Sp. z o.o. danych osobowych?
Dostęp do powierzonych nam danych mają jedynie upoważnieni pracownicy PRIZ Sp. z o.o. oraz w
pewnych wyjątkach, podmioty przetwarzające na podstawie odrębnych umów świadczenia usług oraz
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami są: współpracujący z nami lekarze
weterynarii, schroniska, hodowcy oraz urzędy miast i gmin.
Przetwarzane przez nich dane dotyczą jednak wyłącznie osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę na
rejestrację swoich danych w bazie IDENTYFIKACJA.PL, w ramach oferowanych przez te podmioty usług
(znakowanie w lecznicy, adopcja w schronisku lub zakup psa z hodowli, a także akcji bezpłatnego znakowania
na terenie danego miasta lub gminy). Podmioty te nie mają więc możliwości, aby posiadać wgląd do danych
innych niż te, do których zostały formalnie uprawnione.
7. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane w ramach świadczonych usług, na podstawie Twojej zgody. W przypadku
wycofania tej zgody, bez względu na powód, dane przestają być przez nas przetwarzane i są usuwane z
naszego systemu.
Ze względu na specyfikę usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji, Twoje dane pozostają w naszym
systemie do czasu otrzymania przez administratora, wniosku o ich usunięcie (np. w związku ze zgonem
Twojego pupila lub rezygnacją z usług). Twoje dane przestają być przetwarzane również, gdy przestaniesz być
właścicielem zarejestrowanego zwierzęcia (np. jeśli oddasz lub sprzedasz swojego psa innej osobie i nas o tym
poinformujesz, lub nowy właściciel zgłosi się do nas z chęcią przypisania danych psa do swoich danych).
8. Jakie prawa przysługują Ci względem przetwarzanych przez nas Twoich danych?
Posiadasz:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w
przepisach RODO,
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu
na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
• prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez
administratora narusza obowiązujące przepisy ochrony danych.
9. Czy musisz podać PTRIZ Sp. z o.o. swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi Ci zawarcie
umowy na korzystanie z usług świadczonych przez PTRIZ Sp. z o.o. w ramach międzynarodowej bazy zwierząt
oraz serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PTRIZ Sp. z o.o. znajdziesz w naszej
Polityce prywatności oraz Regulaminie.
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