OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne AD Clinic Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Bocznej 6.
Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną – adres email: rodo@mmperfect.com,	
  bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: M&M Perfect
Sp. zo.o. Spółka Komandytowa, 41-203 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 12.	
  
2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO oraz w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług
medycznych lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych
usług medycznych, a także w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.
U. 2009, Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 O systemie informacji w
ochronie zdrowia (Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 657).

3.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie/będą: Laboratoria Medyczne, Szpitale, Kancelaria
Podatkowo-Prawna,

operatorzy

pocztowi,

firmy-partnerzy

świadczący

usługi

techniczne

(

utrzymywanie systemów informatycznych i elektronicznego sprzętu medycznego).
4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 20 lat
W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa.

5.

Posiada Pani/Pan prawo do:
a.

dostępu do treści swoich danych;

b.

sprostowania danych - jeśli dane osobowe są nieprawidłowe

c.

usunięcia danych – jeśli dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się przez
Administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

d.

ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie w celu nieprzetwarzania danych osobowych, które
są nieprawidłowe, do czasu ich poprawienia

e.

wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

6.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia
usług medycznych.

7.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowaniu decyzji w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowane.

