
Polityka prywatności, ochrona danych,  zasady prawne Puckiego Centrum Medycznego

Niniejsza   Polityka   Prywatności   określa,   w   jakich   sytuacjach   mogą   być   pozyskiwane   dane
osobowe  od  Użytkowników  oraz  wyjaśnia  i  reguluje  zagadnienia  związane  z  ich
gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.  Polityka obowiązuje w  stosunku  do
każdej osoby  odwiedzającej witrynę  internetową  www.puckiecentrum.pl. Puckie  Centrum
Medyczne   dokłada   wszelkich   starań   aby   zapewnić   odpowiedni   stopień   poufności   i
bezpieczeństwa danych osobowych.

W  Puckim  Centrum  Medycznym  dokonano  wdrożenia   Systemu  Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jak również powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD),
który   czuwa   na   ochroną   Państwa   danych.   Kontakt   z   IOD   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;

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed
rozpoczęciem   korzystania   ze   strony   internetowej   www.puckiecentrum.pl.   Administrator
Danych Osobowych (ADO) zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w całości
lub w części i opublikowania aktualizacji na stronie internetowej. 

Niniejszym   informujemy,   iż   Administratorem   Danych   Osobowych   jest  Puckie   Centrum
Medyczne sp. z o. o. sp. k. (ADO sp. z o. o. sp. k.) z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. 
Wojska Polskiego 22, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze pod numerem KRS: 0000470584,
posiadająca nr NIP: 5871498589. oraz Puckie Centrum Medyczne sp. z o. o. (ADO sp. z o. o.)
z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wojska Polskiego 22, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze pod numerem KRS: 0000301179, posiadająca nr NIP: 5871652004.

ADO sp. z o .o. sp. k. przetwarza Państwa dane w celu:
 świadczenia   usług   medycznych   w   zakresie   działalności   przychodni,   rehabilitacji

ambulatoryjnej, diagnostyki, chirurgii jednego dnia, medycyny pracy,
 świadczenia usług basenowych,
 wykonywania   zawartej   umowy   lub   podejmowania   czynności   zmierzającej   do   jej

zawarcia,
 badania   rynku   oraz   satysfakcji   Pacjenta,   a   tym   samym   podnoszenia   jakości

świadczonych usług,
 rozwijania relacji biznesowych,
 obsługi procesu reklamacji i skarg,
 prowadzenia rozliczeń z podmiotami finansującymi świadczenia.

ADO sp. z o .o. przetwarza Państwa dane w celu:
 świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji stacjonarnej ogólnoustrojowej,
 wykonywania   zawartej   umowy   lub   podejmowania   czynności   zmierzającej   do   jej

zawarcia,
 badania   rynku   oraz   satysfakcji   Pacjenta,   a   tym   samym   podnoszenia   jakości

świadczonych usług,
 rozwijania relacji biznesowych,
 obsługi procesu reklamacji i skarg,
 prowadzenia rozliczeń z podmiotami finansującymi świadczenia.



Podanie   danych   osobowych   jest   niezbędne   w   celu   świadczenia   usług   medycznych ,   a
podstawę   prawną   stanowi   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.

Każda osoba ma prawo;
 dostępu do swoich danych,
 sprostowania (uaktualnienia ich treści),
 ograniczenia przetwarzania,
 usunięcia swoich danych (chyba że przepisy stanowią inaczej).

Wolę  modyfikacji lub usunięcia  danych osobowych należy zgłosić do Inspektora  Ochrony
Danych.

Każda osoba ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar EOG (państwa trzecie).
Twoje   dane   mogą być   udostępnienie   organom,   podmiotom   działającym   na   postawie
przepisów   prawa,   firmom   ubezpieczeniowym,   dostawcom   usług,   wspierającym   na   w
obsłudze świadczeń elektronicznych.
Twoje dane pozyskane w procesie realizacji świadczeń medycznych będą przechowywane co
do zasady przez okres 20 lat z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa
regulujących kwestię archiwizacji dokumentacji medycznej.
Twoje   dane   nie   będą podlegały   zautomatyzowanemu   podejmowaniu   decyzji   w   tym
profilowaniu.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez
Puckie Centrum Medyczne tylko i wyłącznie w celach wskazanych wyżej.

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego stronę www.puckiecentrum.pl jest automatycznie
rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to
m.in.:   data,   czas   wizyty   oraz   adres   IP.   Dane   z   logów   systemowych   wykorzystywane   są
wyłącznie   do   celów   administracji   serwerami   i   prowadzenia   statystyk   odwiedzin   witryn
internetowych.

Witryna   internetowa   www.puckiecentrum.pl   stosuje   tzw.   cookies   (ciasteczka),   informacje
zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które to serwery mogą
odczytać  przy  każdorazowym  połączeniu  się  z  tego  urządzenia  końcowego.
Cookies   zawierają   zazwyczaj   nazwę   domeny   serwisu   internetowego,   z   którego   pochodzą
połączenia, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki
cookies   mogą   być   zamieszczane   w   urządzeniu   końcowym   Użytkownika,   a   następnie
wykorzystywane   przez   współpracujących   z   Puckim   Centrum   Medycznym   dostawców
zewnętrznych  narzędzi  do  monitorowania  ruchu  i  aktywności  w  serwisie.
Pliki  cookies  nie  służą do  przetwarzania  ani do  przechowywania  danych  osobowych,  nie
można  za  ich  pomocą  dokonać  bezpośredniej  identyfikacji  Użytkownika  oraz  nie
wprowadzają   zmian   konfiguracyjnych   w   przeglądarce   i   telekomunikacyjnym   urządzeniu
końcowym.



Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies
i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości
stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w
każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to
Użytkownikowi   możliwość   kontroli   nad   plikami   cookies,   ale   może   spowolnić   działanie
przeglądarki.

Puckie   Centrum   Medyczne   wdraża   i   dostosowuje   odpowiednie   środki   w   celu   ochrony
poufności   danych   osobowych   oraz   zachowania   ich   integralności.   W   celu   zabezpieczenia
danych stosuje właściwe środki ochrony i bezpieczeństwa przewidziane wdrożonym SZBI.
Puckie Centrum Medyczne nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony
trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy. Wszelkie zmiany
w polityce będą na bieżąco publikowane.
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