Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 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 (dalej RODO) informujemy Państwa, że:

Administartor Danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska Spec-Medica
sp.c. W. Kosicki, K. Kuckiel-Żuk w Policach (dalej Przychodnią).
Kontakt z Przychodnią możliwy jest:
•
•
•
•

Z kierownikiem Przychodni na miejscu w godzinach pracy,
po przez pocztę elektroniczną: specmedica@gmail.com
telefonicznie: 91 88 77 849
listownie na adres korespondencyjny przychodni: Przychodnia Lekarska Spec-Medica
Police 72-010, ul. Siedlecka 2a

Inspektor Ochrony danych.
W Przychodni powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kierując korespondencję
na adres iod.specmedica@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Przychodni.

W jakim celu Przychodnia przetwarza dane osobowe.
Przychodnia może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
•
•
•
•
•

•

Świadczenia usług medycznych w tym udzielaniu porad i zabiegów lekarskich gdy
Państwo są stroną lub gdy jest to niezbędne w celu rejestracji wizyty w przyszłości.
Wykonywania czynności, dla których podstawą prawną przetwarzania danych są
przepisy Ustawy1.
Uzyskania należności za wykonane usługi medyczne u płatników, ubezpieczycieli
zgodnie ze stosownymi Ustawami1.
Archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym Ustawę o działalności
leczniczej, Ustawy1.
Dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności
medycznych oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony
przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Przychodni
Rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes
Przychodni do momentu przedawnienia roszczeń.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rejestracji i wykonywania
usług przez Przychodnię a, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Przychodni. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych
będzie stanowić przeszkodę do uzyskania świadczenia przez Przychodnię do usług na
Pani/Pana rzecz.
Nie gromadzimy danych w celach marketingowych.

Udostępnianie danych osobowych.
Przychodnia może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania
na podstawie przepisów prawa, a w szczególności, a także innym podmiotom w oparciu o
zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Przychodni takim jak dostawcy usług IT.

Okres przechowywania danych osobowych
Przychodnia będzie przetwarzać dane osobowe przez okres wymagany dla wykonania usługi,
a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego
interesu przychodni. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane, w celu podjęcia jakichkolwiek automatycznych decyzji.

Prawa osób, których dane przetwarza Przychodnia
W związku z przetwarzaniem przez Przychodnię Państwa danych osobowych, przysługuje
Państwu:
•
•
•
•
•
•
•

•

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane
osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na
przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez Przychodnię danych oraz od celu ich
przetwarzania.
W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do Przychodni lub przesłać
wniosek na adres Przychodni listownie lub drogą elektroniczną.

Czy Przychodnia chroni Państwa dane osobowe ?
Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie
obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych
osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów
europejskich, Przychodnia przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków
technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.
Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Przychodni.
Przychodnia wdrożyła i wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą
oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji
Pacjent – Przychodnia objęte są także tajemnicą lekarską, zgodnie z którą Przychodnia i
osoby u niej zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Przychodnia wykonuje
czynności medyczne, są obowiązane zachować informacje w tajemnicy.
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260, z
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Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434),
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