KLAUZULA INFORMACYJNA:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w placówce Duo Med
ul. 11 Listopada 17, 17-200 Hajnówka

Administrator:

PRYWATNY GABINET CHIRURGICZNY ANDRZEJ POPOW

Inspektor Ochrony Danych
Osobowych

Adam Wiertel, kontakt pisemny na adres administratora Duo Med Popow,
ul. 11 Listopada 17, 17-200 Hajnówka; mail: inspektor@riskpol.pl

Cel przetwarzania

Realizacja usług medycznych

Podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych

Art. 6 ust 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) - w przypadku danych
wymaganych do realizacji usług medycznych.
Art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy
medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie obowiązującego
prawa)- w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych.
Art. 6 ust 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) - w przypadku
marketingu i danych uzupełniających, regulowanych przepisami krajowymi.
Regulacje krajowe: Ustawa z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej Dz. U. z 2018 poz. 160; Ustawa z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz. U. z 2017 poz. 1318

Odbiorcy danych

Podmioty, którym administratorzy udostępniają dane z wynikających
przepisów prawa lub dostawcy usług, z których korzystają administratorzy.
Dane te są dostępne u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

20 lat na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz. U. z 2017 poz. 1318, za wyjątkiem
przypadków omawianych w art. 29 ust 1.

Prawa osób, których dane dotyczą

- prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą przetwarzania jest
-

zgoda)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych
prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
prawo przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu
administratorowi
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji

Administratorzy nie stosują zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(profilowania).

Przekazywanie danych poza EOG

Administratorzy nie przekazują danych po za Europejski Obszar
Gospodarczy

Informacja o wymogu podania
danych

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
skorzystania usług medycznych.
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