INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane
osobowe, jest KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DR ANDRZEJ SANKOWSKI. Zapytania lub żądania związane z
przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Dr Andrzej Sankowski Klinika
ul. Zgrupowania „Żmija” 12
01-875 Warszawa

Telefony:
+48 (22) 622 08 08
+48 (22) 404 51 35
Zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, powołany został Inspektor
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty email:

iod.sankowski@gmail.com

Podanie danych jest dobrowolne, Pozyskiwane są one telefonicznie, drogą elektroniczną oraz osobiście
przy zwieraniu umów z pacjentami.

Celem przetwarzania danych osobowych są czynności niezbędne do wykonania umowy zawartej z
pacjentem, w tym do:

1.

Realizacji umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), gdzie dane będą przetwarzane,
przy realizacji świadczeń zdrowotnych, podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i
wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

2.

Kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie przetwarzanie danych osobowych będzie
podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing i
sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

3.

Odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie wyrażasz zgodę na kontakt związany z
realizacją tej prośby lub zapytania,

4.

Kontaktów z mediami i promowania w mediach naszej działalności, usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt
a RODO), gdzie dane osobowe dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących
się działalnością dziennikarską będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów naszego

przedstawiciela z mediami i w celu promowania w mediach naszej działalności, naszych usług i
produktów.

5.

Realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art.6 ust.1 pkt c
RODO), gdzie w przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Waszą
rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych,
kartach historii zdrowia i choroby lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie
umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

6.

Potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art.
6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie udostępnione dane mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji
lub dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków oraz do celu dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przeciw nam skierowanymi, a przetwarzanie
danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim
jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego
wynagrodzenia.

Dysponent danych ma prawo:


prawo do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia, prawo do ograniczenia ich
przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu, czy też nawet cofnięcia
zgody.



Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy
uwzględnienia żądania wyślemy odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
Od dnia 25 maja 2018 każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony
Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest
dostępna na stronie:http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Przechowywanie danych:
Dane archiwizowane są w zamkniętych szafach przeznaczonych do przechowywania dokumentacji medycznej.
Widnieją również na naszych serwerach i dostępne są wyłącznie dla administratora. Poszczególne informacje
mogą być jednak udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi firma KLINIKA CHIRURGII
PLASTYCZNEJ DR ANDRZEJ SANKOWSKI, podejmie współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla
klientów, kontaktów biznesowych i działań marketingowych.

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w
celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
•W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych
lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Informacje dodatkowe:
*Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE.
*Twoje dane nie będą przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści
marketingowych, ofert lub informacji, ani w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

