Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Spółka Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” w Radomsku
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Ogrodowa 5, 97-500 Radomsko
b) za pomocą adresu e-mail: poradnia@auto-med.pl
c) telefonicznie: 44 683 58 04
W Spółce Lekarzy Specjalistów „Auto-Med” wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą
elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@auto-med.pl . Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
 ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub
1
świadczeniem innych usług- art.9 ust.2 lit. h Rodo oraz przepisy sektorowe
2
 prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, inne podmioty lecznicze
udzielające świadczeń zdrowotnych oraz podmioty, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług
w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności (podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
podmioty wykonujące badania diagnostyczne)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: do czasu upłynięcia terminów przewidzianych w przepisach prawa, związanych
z czasem przechowywania dokumentacji medycznej(co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu) i księgowej (przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy)
Przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów rozporządzenia ogólnego
danych osobowych. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w rejestracji „Auto-Med” w Radomsku lub za
pomocą e-mail: iod@auto-med.pl
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych((na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27.04.2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania
i
będzie brak możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych lub wystawienia faktury. `

1

Ustawa z dn.6.XI 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dn.27.VIII 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.9.XI.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania , Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dn.10.III 2015 w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotne, , Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych z dn.5.XII 2008, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.18.VII.2011 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.13.IV 2018 w
sprawie recept .
2
w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

