Klauzula informacyjna RODO dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZYCHODNIA LEKARSKA
STAROCHORZOWSKIEJ FUNDACJI ZDROWIA I EKOLOGII, ul. Narutowicza 3
41-503 CHORZÓW
telefony:
(32) 736 20 58
(32) 736 20 59
(32) 245 93 61

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.p.niedbala@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora
działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług
medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności
leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy
z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania
danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być
również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane
szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h
RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska, pracodawca.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Klauzula informacyjna w zakresie RODO

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych i Państwa dzieci,
b) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, w tym w szczególności wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
d) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych
w dowolnym momencie, jeżeli zgoda taka została udzielona i nie wynika
z innych podstaw przetwarzania danych osobowych (wycofanie zgody nie
wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać kierując stosowny wniosek
na adres siedziby Przychodni: ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów. W procesie
udzielania odpowiedzi na wniosek będziemy prosić Państwa o stosowne
informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, czy wniosek jest złożony przez
osobę uprawnioną, czyli podmiot konkretnych danych osobowych lub przez
osobę działającą w jego imieniu i zgodnie z przepisami prawa.
Ponadto na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

