KLAUZULA INFORMACYJNA NR 1
DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNYCH GABINETÓW LEKARSKICH „MP-MEDICAL”
SPÓŁKA Z O. O.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zwanych w dalszej części
RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot leczniczy
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie MP-MEDICAL Sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 96C/216, którego reprezentuje Prezes Zarządu
Małgorzata Pludra.
2) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: kancelarie@pm.me
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit. A) oraz h) RODO
4) Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi
prowadzi współpracę w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych (lekarze,
personel medyczny, personel pomocniczy, podmioty lecznicze, pracownie badań
obrazowych, laboratoryjnych, diagnostycznych, oraz w zakresie zlecanych usług
księgowych, informatycznych, prawnych, pocztowych i poczty elektronicznej, a
także osobom fizycznym, które zostały przez Panią/Pana upoważnione do
uzyskania informacji o stanie zdrowia oraz prawa do dostępu do Pani/Pana
dokumentacji medycznej.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do
realizacji celów przetwarzania tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń wynikających z zawartej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
6) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i
sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/
Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj.
ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową udzielenia
świadczeń zdrowotnych, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

