
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (2018-05-25)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)(dalej: RODO), podajemy następujące
informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Mój Lekarz” z siedzibą  w Lipnie przy ul. Kościuszki 21 reprezentowany przez dyrektora
Niepublicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  „Mój Lekarz”,  z  którym mogą się  Państwo
skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby administratora : ul. Tadeusza Kościuszki 21, 87-600 Lipno
- poprzez e-mail: med.m.l@interia.pl

2. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  i  obowiązków
ustawowych,  w szczególności  na  podstawie  ustawy z  dnia  27-08-2004 o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1938, z
późń. zm.).

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie
do  pozyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  powszechnie
obowiązującego.

4. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  w  czasie  zgodnym  z  obowiązującymi
przepisami  –  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  9  listopada  2015  r.  w  sprawie
rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.
2015 poz. 2069).

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia  przetworzenia,  prawo  do  przenoszenia  danych  (o  ile  w  danym przypadku
przysługuje),  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody)  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Od  czynności  podjętych  przez  administratora  danych  osobowych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych,  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przekazane przez Państwo dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
jak również profilowania.
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