
 
 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? 
Administratorem Danych Osobowych jest PRZYCHODNIA LEKARSKA NOVAMED Sp. z o. o., z siedzibą w Zwierzyńcu (22-470) przy ul.  Armii Krajowej 7.  

 

2. JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DANYMI OSOBOWYMI? 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami:  

- mailowo pod adresem: waszymanski27@wp.pl  

- pisemnie na adres przychodni: PRZYCHODNIA LEKARSKA NOVAMED Sp. z o. o., ul  Armii Krajowej 7, 22-470 Zwierzyniec. 

 

3. SKĄD MACIE MOJE DANE I JAKI JEST ZAKRES TYCH DANYCH? 
W większości dane, które przetwarzamy, dostaliśmy od Pani/Pana – są to dane, których potrzebujemy, do objęcia Pani/Pana opieką medyczną: imię, 

nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, data urodzenia. Możemy również otrzymać Pani/Pana nr telefonu i/lub adres email, chociaż nie są to dane 

niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. 

Podczas świadczenia naszych usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje związane z procesem leczenia. Niektóre 

dane medyczne otrzymujemy również z innych jednostek medycznych, np. wyniki badań z laboratorium diagnostycznego. 

Dane otrzymujemy również od innych administratorów danych, np. z Twojego banku lub innych dostawców usług płatniczych otrzymujemy nr konta 

bankowego.  

 

4. W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE? 

Pani/Pana dane osobowego przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji usług medycznych: 

• weryfikacja tożsamości podczas umawiania wizyty, 

• tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, 

• odbieranie i archiwizowanie oświadczeń i upoważnień dla innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej lub udzielania informacji o stanie 

zdrowia, 

• kontakt w sprawie potwierdzenia, przeniesienia terminu lub odwołania wizyty. 

Jako przedsiębiorstwo przetwarzamy danych również w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. 

przechowywania niektórych danych przez określony czas, czy przekazywania uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o ochronie 

zdrowia, ustawy o prawach pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia, ustawy o usługach płatniczych, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości. 

 

5. JAK DŁUGO BĘDZIECIE PRZETWARZAĆ MOJE DANE? 

Możemy zapewnić, że dane będziemy przetwarzać możliwie najkrócej.  

• Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzyskanej zgody, będzie trwało do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu. 

• Jeżeli dane przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, będziemy je przetwarzać dopóki trwa ten interes. 

• Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dane będziemy 

przetwarzali tak długo, jak wynika to z tych przepisów. 

 

6. KOMU UDOSTĘPNICIE MOJE DANE? 

Z zasady nie udostępniamy żadnych danych osobowych innym osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem są sytuacja, gdy udostępnienie jest konieczne do 

wykonania obowiązku prawnego - NFZ, SANEPID, ZUS, lub do zrealizowania usługi płatniczej – wtedy odbiorcą danych może być bank lub inny dostawca usług 

płatniczych. 

W szczególnych przypadkach dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie danych jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w 

przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom danych. 

Obecnie nie przekazujemy i planujemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich czyli poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegią, 

Liechtenstein i Islandię).  

 

7. CZY MOJE DANE BĘDĄ PODDAWANE AUTOMATYCZNEMU PROCESOWI PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU? 
Nie profilujemy oraz nie wykorzystujemy zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.  

 

8. W JAKI SPOSÓB CHRONIONE SĄ MOJE DANE? 
Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe przetwarzane w naszej przychodni odbywały się w sposób bezpieczny. Dlatego stosujemy odpowiednie 

zabezpieczenia zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby zapewnić właściwą poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych.  

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.  

 

9. JAKIE SĄ MOJE UPRAWNIENIA? 
1. Prawo do sprostowania danych 

2. Prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie. 

3. Prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania (ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych danych) 

4. Prawo dostępu do danych (informacji o przetwarzanych przez nas danych) 

5. Prawo do przeniesienia danych do innego administratora 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych.  

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 


