
Szanowny Pacjencie!

Zgodnie   z   art.   13   ogólnego   rozporządzenia   o   ochronie   danych   osobowych   z   dnia   27
kwietnia   2016   r.   tj.   Rozporządzenia   w   sprawie   ochrony  osób   fizycznych   w   związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informujemy, iż:

1) Administratorem Pana(i) danych osobowych w Zakresie leczenia w ramach rehabilitacji
stacjonarnej   ogólnoustrojowej   jest  Puckie   Centrum   Medyczne   Sp.   z   o.   o.  z   siedzibą
w Pucku (84-100) przy ul. Wojska Polskiego 22, posiadające NIP: 5871652004 oraz
numer REGON: 220584367.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Puckim Centrum Medycznym Sp. z o. o Sp. k.
jest   możliwy   drogą   poczty   tradycyjnej:   ul.   Wojska  Polskiego   22   (84-100)   Puck,   z
dopiskiem  „Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych”  lub  poczty  e-mail:
iod@puckiecentrum.pl;

3)   Pana(i)   dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   celu   realizacji   usług   medycznych   na
podstawie   Art.   6   ust.   1   lit.   c   Rozporządzenia   czyli   przetwarzanie   jest   niezbędne   do
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Podmiocie oraz na podstawie Art.9 ust. 2
lit. h Rozporządzenia w związku z ust.1, Podmiot przetwarza dane osobowe niezbędne do
celów medycznych;

4)   Odbiorcami   Pana(i)   danych   osobowych   będą   wyłącznie   podmioty   uprawnione   do
uzyskania   danych   osobowych   na   podstawie   przepisów   prawa,   ubezpieczyciele   oraz
podmioty   świadczące   usługi   dla   Podmiotu   w   zakresie   świadczenia   usług   medycznych
i serwisowych;

5)   Pana(i)   dane   osobowe   przechowywane   będą   przez   okres   zgodny   z   zapisami   ustaw
i rozporządzeń dotyczących dokumentacji medycznej oraz świadczeń medycznych;

6) Posiada Pan(i) prawo do:
 żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczania przetwarzania,
 przenoszenia danych;

7) Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;

8)   Podanie   danych   osobowych   w   celu   świadczenia   usług   medycznych   jest   wymogiem
ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy o świadczeniach medycznych;

9) W przypadku Pacjentów spoza Unii Europejskiej ich dane osobowe mogą być przekazane
odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

10) Pana(i) dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
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