INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Alfa Medica Centrum Medyczne w Poznaniu
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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)(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są Tomasz Goździewicz (NIP: 7792273785, REGON:
301440571) i Agata Szpera – Goździewicz (NIP: 7822288806, REGON: 301736410), którzy wspólnie określają
cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności pod firmą AlfaMedica
Tomasz Goździewicz Agata Szpera – Goździewicz s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 33/u4, 60-537, NIP:
7811944075, tel: (+48) 730 708 400; (61) 671 90 00, e-mail: alfamedicakoscielna@gmail.com.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem email: iod@alfamedicakoscielna.pl, lub
pocztą tradycyjną na adres siedziby Współadministratorów z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
3. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe:
1) Pacjentów:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417 z
późniejszymi zmianami, dalej jako: „Ustawa o PP i RPP”)- w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, w
tym profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania
systemami i usługami opieki zdrowotnej - przez okres odpowiadający czasowi przechowywania
dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami Ustawy o PP i RPP;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
współadministratorów związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami- do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń;
2) Osób, które Pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia / do dostępu do dokumentacji
medycznej/ opiekunów prawnych lub faktycznych pacjentów małoletnich- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z przepisami Ustawy o PP i RPP w celu realizacji praw Pacjenta, w szczególności
odbierania i archiwizacji oświadczeń Pacjenta, w których upoważnia on inne osoby do dostępu do
dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia- przez okres odpowiadający
czasowi przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami Ustawy o PP i RPP;
3) Osób przebywających w lokalach Współadministratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z
art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 ze zm.) oraz z art. 23a
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) – w postaci
wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie lokali Współadministratorów i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Współadministratorów na szkodę- do czasu nadpisania
nagrań, nie dłużej niż 3 miesiące od daty wykonania nagrania..
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające ze Współadministratorami przy realizacji
celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe,
zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
gwarantujących ochronę danych osobowych zgodną z obowiązującymi przepisami.
5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących
stosowaniu RODO.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Współadministratorów na zasadach zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar
Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego
przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla
realizacji usług świadczonych przez Współadministratorów.

