Klauzula informacyjna dotycz4ca pacjent6w ,,Emka Med mgr Kinga Marhowicz"

1.

Drogi Pacjencie, Administratorem TWoich danych osobowych jest ,,Emka Med mgr
Kinga Markowicz, kt6ry reprezentowany jest pruez Kinga Markowicz", zwany dalej:
,,Administratorem". Mo2esz skontaktowab sig z Administratorem piszqc na adres:
biuro@emkamed.pl lub telefonujqc pod numer." 14 650 1l1l / Moaesz rdwniei
skontaktowat sig z Administratorem za poirednictwem powolanego przez niego

inspektora ochrony danych Grzegorza lwaniec, piszqc

na

adres:

iodgrzegorzi@gmail.com. lub telefonujqc pod numer: 578 524 094

2.

w celu ochrony stanu zdrowia, Swiadczenia uslug
medycznych, zarz4dzania udzielaniem tych uslug oraz leczenia" Podstawq prawn4
przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach
pacjenta i R.zeczniku Praw Pacjenta.

1

Twoje dane osobowe przetwarzafle sq vrryNqcznie w zakresie zwiqzanym z realizacjE
powyZszych cel6w Nie udostgpniamy Twoich danych innym odbiorcom oprocz
podmiot6w upowaZnionych na podstawie przepis6w prawa.

4.

Administrator nie zamieruaprzekazywad Twoich danych do paristwa trzeciego ani do
or ganrzacji mi g dzynaro dowych.

5.

Twoje dane bgd4 przechowywane nie dNu?ej niZ jest to konieczne, tj. przez okres
wyznaczoly wlaSciwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r" o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.

Masz prawo Zqda(, od Administratora dostgpu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak r6wniez masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Zasady udostgpnienia dokumentacji medycznej zostaLy okreSlone przez przepisy
polskiego prawa.

Twoje dane przetwarzane s4

7. W zwi4zku z

przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysluguje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.

Przekazaniem nam TWoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy
kaldego Pacjenta, wobec kt6rego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bgdzie podejmowal wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyli bgd4cych wynikiem
profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowoln4 formg zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt6re polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt6rych czynnik6w osobowych osoby frzycznej,
w szczeg6lnoSci do analizy lub prognozy aspekt6w dotyczqcych pracy tej osoby frzycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowaf, wiarygodnoSci, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania sig.
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