POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w związku
z udzielanymi świadczeniami leczniczymi w Medycznym Centrum Odchudzania Anna Majka, z
siedzibą w Krakowie przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila 10/ LU1.
1.

Administrator danych:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Medyczne Centrum Odchudzania Anna
Majka, ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila 10/ LU1, 31-209 Kraków., (zwane dalej „Administratorem”).
2.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod
adresem e- mail: mcomajka@gmail.com, drogą pocztową, bądź bezpośredni w siedzibie
Administratora.
3.

Skąd pozyskiwane są dane:

Dane szczegółowe pozyskujemy od pacjenta poprzez telefoniczne zgłoszenie lub osobistą rejestrację
w gabinetach Administratora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.

Kraków Gen. Augusta Fieldorfa-Nila 10/ LU1
Tarnów- Centrum Medyczne Medicus, ul. Mostowa 4A
Tychy- Przychodnia nr 4, al. Niepodległości 45
Żywiec- NZOZ Lekarz Rodzinny, ul. Słonki Stanisława 24
Dąbrowa Górnicza- NZOZ MERKURY, ul. Adamieckiego 13
Myszków- Poradnia specjalistyczna MEDICOR ul. Kościuszki 27
Zakres pozyskiwanych danych osobowych:

a) Podczas rejestracji wizyty: imię, nazwisko, numer telefonu/e-mail.
b) Podczas rejestracji w dniu wizyty (bezpośrednio przed wizytą): imię, nazwisko, nr PESEL/ data
urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), płeć, adres zamieszkania, numer
telefonu/adres e-mail (dane te nie są obligatoryjne), dokumentacja medyczna związana ze
zdrowiem pacjenta.
5.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń leczniczych
służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności:
a) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z
2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
b) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz.
125 z późn. zm.).
c) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn.
zm.)

d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu ustalenia,
potwierdzenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia medycznego. (Dz. U. z
2015 r., poz. 2069)
e) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144
poz. 1204 z późn.zm)
6.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być, w wymaganym zakresie, przekazywane poniższym odbiorcom:
a) Podmiotom wskazanym w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
b) Podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie udzielanych świadczeń
leczniczych,
c) Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w tym: usługi informatyczne, cykliczne
badania urządzeń, usługi kurierskie i pocztowe,
d) Dostawcom usług prawnych i doradczych,
e) Osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji.
7.

Przekazywane danych osobowych poza Unię Europejską:

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
8.

Profilowanie danych osobowych

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.
9.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Czas przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli
wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych, wówczas dane te są
przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów
dane osobowe są usuwane.
10.

Obowiązek podania danych osobowych:

Korzystanie ze świadczeń leczniczych Administratora jest dobrowolne. Jesteśmy jednak, zgodnie
z obowiązującym prawem, zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która ujmuje
oznaczenie tożsamości pacjenta wraz z jego danymi osobowymi. Niepodanie danych osobowych
może skutkować odmową rejestracji wizyty, a tym samym udzielenia świadczenia leczniczego.
Dotyczy to również danych osobowych przetwarzanych w związku z obowiązkiem podatkowym,
ewidencyjnym (rachunkowym) i skutkuje, w szczególności, brakiem możliwości wystawienia
faktury/imiennego rachunku. Dane, które pozyskujemy dobrowolnie to adres e-mail oraz numer
telefonu. Ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia leczniczego, natomiast
Administrator nie ma możliwości: przesłania wiadomości przypominającej o wizycie, przesłania planu
leczenia, możliwości przesłania wyników badań (brak e-mail w bazie), etc. Pacjent ma możliwość w
każdym momencie do odwołania wyrażonej zgody dodatkowej.
11.

Zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza przetwarzane dane osobowe przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
12.

Przysługujące prawa osób, których dane są przetwarzane

Administrator zapewnia prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, pod warunkiem jednak, że inne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Można również skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora.
Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt na adres e-mail
mcomajka@gmail.com, bądź bezpośredni w siedzibie Administratora.
Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w przypadku nieprzestrzegania przepisów
ochrony danych osobowych.
13.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać
tego będą przepisy prawa lub wprowadzane zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych.

