
Polityka Prywatności

określa  sposób zarządzania  danymi  osobowymi  (dane)  zebranymi  zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa przez NZOZ Puls-Med z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Figura-Kluszczyńska.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować
pod nr 32 4240620 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.pulsmed@op.pl

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane nam dane osobowe ( imię i nazwisko, pesel, adres) przetwarzamy w celu realizacji
usługi medycznej. 

Przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  przepisów  prawa  –  w  ramach  realizacji  przez  nas
obowiązków  podmiotu  leczniczego,  w  tym  także  profilaktyki  zdrowotnej  oraz  zarządzania
świadczeniami  opieki  zdrowotnej  (Ustawa  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw Pacjenta)  
a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych jest dobrowolne,   jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością
wykonania usługi medycznej 

Dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  formie  papierowej,  elektronicznej  lub  w  sposób
zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty,  poczty elektronicznej
bądź  telefonicznie  faksem  bądź  w  inny  sposób  (np.  strony  internetowe).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne lub prawne działające w imieniu
NZOZ  Puls-Med.  Dane  mogą  być  udostępniane  stronom  trzecim  w  celu  wypełnienia
obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  wykonania  nakazu  władz  publicznych  lub
skorzystania z przysługujących NZOZ Puls-Med praw przed organem sądowym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W ramach stosunków umownych NZOZ Puls-Med. Nie będzie przesyłał danych osobowych do
krajów  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  (EOG),  ale  może   przechowywać  je
w  bazach  danych  zarządzanych  przez  podmioty  działające  w  imieniu  NZOZ  Puls-Med.
Zarządzanie  bazami  danych  oraz  przetwarzanie  danych  osobowych  może  służyć  wyłącznie
wskazanym powyżej celom przetwarzania i musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem
o  ochronie  danych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby świadczenia usług medycznych  będą przechowywane
przez  Zakład  przez  okres  uznany  za  ściśle  niezbędny  do  realizacji  takich  celów  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

mailto:iod.pulsmed@op.pl


PRAWA PACJENTA

Pacjentom zapewniamy prawo do: 

Dostępu, które  oznacza przysługujące pacjentowi prawo do uzyskania od ADO  informacji,
czy jego Dane są przetwarzane, a także - w odpowiednich przypadkach - prawo uzyskania
dostępu do tych Danych;

sprostowania i  usunięcia danych, które oznacza prawo do poprawienia nieprawidłowych
i/lub  niekompletnych  Danych,  a  także  usunięcia  Danych,  gdy  takie  żądanie  jest
uzasadnione;

ograniczenia  przetwarzania,  które  oznacza  prawo  do  złożenia  wniosku  o  wstrzymanie
przetwarzania (w uzasadnionych przypadkach);

przenoszenia danych,  które  oznacza  prawo  do  uzyskania  Danych  w  zorganizowanym,
powszechnie  stosowanym  formacie  umożliwiającym  odczyt,  a  także  prawo  do
przenoszenia Danych do innych administratorów;

sprzeciwu, które oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych z uzasadnionych
powodów;  dotyczy  to  również  przetwarzania  Danych  w  celu  prowadzenia  Działań
Marketingowych (w odpowiednich przypadkach);

złożenia  skargi  organowi  nadzorczemu  w  przypadku  przetwarzania  Danych  w  sposób
niezgodny z prawem.

 

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.


