KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Informujemy, iż zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,RODO’’, Administratorem Pań stwa danych osobowych przetwarzanych
w celu objęcia Pań stwa ś wiadczoną przez nas opieką zdrowotną jest Michał Kłaczko Rehabilitacja,
z siedzibą
w
Gdyni,
ul.
Warszawska
38
lok.
UI/12,
(81-309)
Gdynia,
NIP: 742-213-22-94, REGON: 362889800, dalej: ,,Administrator’’. W sprawach związanych
z ochroną danych osobowych moż na kontaktować się z Administratorem na wskazany powyż ej adres
korespondencyjny lub na adres e-mail: kontakt@klaczko.com
ZAKRES, CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pań stwa dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia Pań stwa opieką zdrowotną w ramach
wykonywanego przez fizjoterapeutó w ś wiadczenia.
Pań stwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć , data
urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
toż samoś ć), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej ró wnież dane opiekuna prawnego oraz
dane o stanie Pań stwa zdrowia oraz udzielonych Pań stwu ś wiadczeniach. Administrator moż e ró wnież
przetwarzać Pań stwa dane osobowe w celach kontaktowych.
Administrator prowadzi dla Pań stwa dokumentację medyczną, któ ra zawiera wszystkie informacje
dotyczące Pań stwa stanu zdrowia oraz ś wiadczeń , co jest niezbędne dla postawienia diagnozy
i poprowadzenia w sposó b właś ciwy Pań stwa procesu leczenia.
Pań stwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz
§ 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właś ciwej rejestracji i udzielania ś wiadczeń
zdrowotnych;
b) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ
w ramach prowadzenia Pań stwa dokumentacji medycznej;
c) art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt
w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełoż eniu oraz informacji o wynikach prowadzonej
konsultacji.
d) art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 wrześ nia 1994 r. o rachunkowoś ci mamy
prawo przetwarzać Pań stwa dane ró wnież w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na
prowadzoną działalnoś ć lub obrony przed nimi, a takż e w celach podatkowych;
e) marketingu usług własnych w trakcie ś wiadczenia przez nas usług na Pań stwa rzecz (podstawa
prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

f) marketingowych, w przypadku wyraż enia przez Pań stwa zgody na wykorzystanie danych
w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO) - "zgoda".
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pań stwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres korzystania z usług
gabinetu oraz przechowywane przez co najmniej 20 lat, licząc od koń ca roku kalendarzowego, w któ rym
dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. W przypadku organizowanych programó w
lojalnoś ciowych lub akcji promocyjnych, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres ich
trwania. Dodatkowo dane te mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres
wynikający z przepisó w prawa cywilnego oraz z uwagi na przepisy podatkowe przez 5 lat liczonych od
koń ca roku kalendarzowego, w któ rym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyż ej wymienionych
okresó w Pań stwa dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeń stwa danych, Pań stwa dane moż emy przekazać - poza
osobami upoważ nionymi przez Administratora - innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym
je w naszym imieniu, któ re ś wiadczą na naszą rzecz usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, innym
podmiotom wykonującym działalnoś ć leczniczą (w celu zapewnienia ciągłoś ci leczenia lub w razie
potrzeby konsultacji terapeutycznej), instytucjom pań stwowym oraz podmiotom i organom
upoważ nionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisó w prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Pań stwa danych do pań stwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
W każ dej chwili mają Pań stwo prawo ż ądać :


dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania,



cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnoś ć z prawem przetwarzania,
któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Informujemy takż e, ż e przysługuje Pań stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisó w ochrony danych osobowych, któ rym jest Prezes UODO.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

