KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie z art.13 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medyczny MISTAZA, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
przy ul. Długa 34 , 41-300 Dąbrowa Górnicza (dalej: NZOZ MISTAZA);

2) W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres e-mail: nzoz.mistaza@op.pl ;
3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) nawiązania kontaktu i przesłania informacji, komunikacji marketingowej, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
b) wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO;
c) świadczenia usług medycznych, na podstawie art.6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit.h RODO w zw. z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania;
d) dochodzenia roszczeń bądź obrony praw NZOZ MISTAZA na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. NFZ, ubezpieczyciele,
laboratoria analityczne.
dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa (np. dokumentacja medyczna co najmniej 20 lat), a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia, oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu;
posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania
udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO), prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzana
(art.18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).
Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa niezbędnym do skorzystania ze świadczonych przez NZOZ MISTAZA usług medycznych,
podanie danych tj. nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji wyżej wskazanego celu.

5)
6)

7)
8)

1

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

