Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Centrum
Medycznym SPAMED w Sępólnie Krajeńskim (aktualizacja)
Na podstawie art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informuję, że:
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne
Administrator
Spamed Sławomir Kuczyńscy i wspólnicy s.j., z siedzibą w Sępólnie Kraj.
Danych
przy ul. Szkolnej 4.
Osobowych (ADO)
Inspektor Ochrony
Danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych Centrum Medycznego Spamed w Sępólnie
Krajeńskim jest Hanna Sobiechowska, z którą Pan/Pani może się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych
z przetwarzaniem danych.
–
telefon: 608 264 795

Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
- wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
danych osobowych
-wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
-celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią,
-ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby
fizycznej.
W szczególności w celu:
-prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, rehabilitacji, badań
laboratoryjnych, medycyny szkolnej oraz zarządzania usługami opieki
zdrowotnej, jak również na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
rozliczeń podatkowych, w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez
Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością
oraz w celu informowania o wizytach oraz w celu potwierdzania wizyt,
zgodnie z umową z pracownikiem bądź współpracownikiem ochrony
zdrowia zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń określonych w
RODO. Niezależnie od powyższego Pana/Pani dane osobowe mogą być
przetwarzane jeżeli jest to niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowe są konieczne do udzielenia
świadczeń zdrowotnych ze względu na wymagania ustawowe nałożone na
Administratora danych, polegające m. in. na konieczności prowadzenia
dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do
odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również
niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
Podstawa
prawna Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lub art. 9
lub art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
przetwarzania
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
danych osobowych

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z
2019 r. ,poz. 1781) ;
- oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Dane podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu
prawa, są podawane dobrowolnie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania,
Okresy
do którego te dane zostały zebrane w okresie niezbędnym do załatwienia
przechowywania
sprawy. Ponadto Pani/Pana dane przechowywane będą w celach
danych osobowych
archiwalnych w terminach wymaganych przepisami prawa.
Odbiorcy
danych W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
osobowych
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.

Przekazywanie
danych osobowych do
państwa trzeciego lub
organizacji między
narodowej
Prawa związane z
przetwarzaniem
danych osobowych

Prawo
skargi

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu następujące prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych:
1.
Prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii;
2.
Prawo sprostowania i uzupełnienia niekompletnych swoich
danych osobowych;
3.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych;
4.
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych;
5.
Prawo do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu,
6.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w
dowolnym momencie.
Aby skorzystać z powyższych praw proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
wniesienia W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Administrator danych
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