Jolanta Wiśniecka – Tyrawa Wielmed NZOZ Lekarze Rodzinni
Ul. Adama Mickiewicza 10 C i D
32 – 020 Wieliczka

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Na podstawie art. 13 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) zwane dalej „RODO”
przedstawiamy Państwu informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
I. Administrator danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
1.1. Pani Jolanta Wiśniecka - Tyrawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Jolanta Wiśniecka – Tyrawa Wielmed NZOZ Lekarze Rodzinni (zwana dalej:
„Wielmed”).
1.2. Dane kontaktowe do Wielmedu:
1.2.1. Telefon: +12 278 49 41, +12 289 03 30
1.2.2. Email: jolantawisnieckatyrawa@gmail.com
1.2.3. Strona internetowa: http://www.wielmed.com.pl
II. Inspektor ochrony danych
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest radca prawny Piotr Baran, z którymi może
Pan/Pani kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych
w Wielmedzie drogą mailową na adres: rodo.wielmed@gmail.com
III. Cel przetwarzania danych
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
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3.1.

Wyboru

lekarza

pierwszego

kontaktu,

pielęgniarki

lub

położnej,

a także świadczenia opieki zdrowotnej na Pani/Pana rzecz oraz wykonywania innych
koniecznych lub zalecanych czynności w celu związanym ze świadczeniem opieki
zdrowotnej, w tym również świadczenie opieki zdrowotnej na rzecz Pani/Pana
dziecka lub innej osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką.
3.2. Wykonanie obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, do których
niezbędne

jest

prowadzenie

przetwarzanie

rachunkowości,

Pani/Pana
rejestru

danych
pacjentów,

osobowych
obowiązki

(przykładowo
podatkowe,

sprawozdania dla NFZu);
3.3. Udzielenia odpowiedzi na pytanie lub pismo skierowane do nas, wydanie
dokumentacji medycznej lub wykonanie innej czynności na Pani/Pana uzasadnione
żądanie.
3.4 Nasz uzasadniony interes, np. w celu ochrony przed dochodzeniem w stosunku do
nas roszczeń na drodze sądowej.
3.5. Wykonanie umowy zawartej z Panem/Panią oraz spełnienie wszystkich
obowiązków wynikających z przepisów wprawa w związku z zawartą umową.
IV. Podstawy prawne przetwarzania danych
4. Podstawami prawnymi przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych są:
4.1. Pani/Pana zgoda w zakresie jakim dokonałeś wyboru lekarza, pielęgniarki lub
położnej pierwszego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4.2. Konieczność przetwarzania danych w celu świadczenia opieki zdrowotnej na
Pani/Pana rzecz, osób pozostających pod opieką lub innych czynności zleconych nam
lub niezbędnych lub zalecanych do świadczenia opieki zdrowotnej (art. 6 ust. 1 lit. d i
e RODO);
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4.3. Pani/Pana zgoda, w zakresie udostępnienia nam dobrowolnie danych osobowych
wykraczających poza zakres wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4.4.

Konieczność przetwarzania danych w celu wykonania ciążących na nas

obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. d)
4.5. Nasz uzasadniony interes, przykładowo w celu obrony przed roszczeniami lub
w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej lub
innymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.6. Konieczność przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy
zawartej z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

V. Okres przetwarzania danych
5. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych:
5.1. Dane osobowe udostępnione nam będziemy przechowywać do momentu
zakończenia świadczenia opieki zdrowotnej na Pana/Pani rzecz lub przez okres, przez
który jesteśmy zobowiązani przechowywać dane zgodnie z przepisami prawa;
5.2. W każdym przypadku przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to jest
niezbędne lub wymagane przepisami prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych
osobowych jest Pani/Pana zgoda, przepisy prawa nie zawierają szczegółowych
uregulowań, niezwłocznie po jej wycofaniu zaprzestajemy przetwarzania Pani/Pana
danych. W przypadku obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. obowiązek
przechowywania dokumentacji medycznej) Pani/Pana zgoda nie jest konieczna do
przetwarzania danych osobowych i naszym obowiązkiem jest przetwarzać dane
niezależnie od Pani/Pana woli.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
6. Prawa, jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych:
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6.1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; w tym do uzyskania informacji
o przetwarzaniu przez nas danych osobowych.
6.2. Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
6.3. Prawo żądania ich usunięcia oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
6.4. Prawo wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli
udzieliłeś/aś

nam

zgody

na

wykorzystanie

Pani/Pana

danych

osobowych

wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa.
6.5 Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Udostępnianie danych oraz profilowanie.
7. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić naszym dostawcom, którym zlecimy usługi
związane z pracą naszego Zakładu, a udostępnienie posiadanych przez nas danych jest
niezbędne, np. dostawcom usług IT, firmie prowadzącej księgowość, firmie prowadzącej
laboratorium medyczne, a także innym podmiotom do celów niezbędnych w związku ze
świadczeniem opieki zdrowotnej na Pani/Pana rzecz (np. NFZ, Powiatowy Inspektorat
Sanitarny) lub w związku z wykonaniem innych obowiązków nałożonych na nas przepisami
prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przekazywane do państwa
innego niż Polska.

VIII. Kontakt.
9. W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem przez Państwa danych osobowych przez
Wielmed prosimy o kontakt z radcą prawnym Piotrem Baranem, adres email:
rodo.wielmed@gmail.com
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