KLAUZULA INFORMACYJNA
PACJENCI

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski
z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3, działające pod nazwą handlową „Klinika Biały Kamień”.
Można się z nami skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
• telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 22 126 02 48,
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@klinikabialykamien.pl
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• realizacji umowy na świadczenie usług,
• niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o
Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z
dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z
Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,
• realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona
przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia,
poinformowania o dostępności wyników badań,
• przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody,
zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.
• dokumentowania zabiegu, w zakresie wykonywania zdjęć przed i po zabiegu, na podstawie udzielonej zgody,
zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne
przepisy prawa, jak Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, w przypadku przesyłania dokumentacji oraz
podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług: hostingowych, medycznych, wsparcia
informatycznego, dostawcy oprogramowania.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
• niezwłocznie, w przypadku gdy nie jest Pan/Pani naszym Pacjentem a po zapisaniu zrezygnował/a Pan/Pani z
wizyty,
• wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
• do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub wykonywania zdjęć przed i po zabiegu,
• do czasu przedawnienia roszczeń.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania,
• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
• prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie zawartej umowy lub udzielonej
zgody,
• prawo ograniczenia przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu,
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług medycznych.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu, wieku)
przez Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3 oraz przez
podmioty współpracujące, w celu przesyłania przez Nord Clinic informacji o promocjach, organizowanych akcjach edukacyjnych.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach, organizowanych akcjach edukacyjnych przesyłanych przez Centrum
Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3 za pomocą:
• środków komunikacji elektronicznej (sms, mail, serwisy internetowe) TAK
NIE
• automatycznych systemów wywołujących (połączenia głosowe)
TAK
NIE
W przypadku wyrażenia zgody prosimy o uzupełnienie:
Adres email:
…………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………….
………………………………………….
Podpis Pacjenta

