POLITYKA PRYWATNOŚCI W NZOZ MEDICUS S.C.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności NZOZ MEDICUS S.C. ma charakter informacyjny, co oznacza
że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Pacjentów NZOZ MEDICUS S.C..
Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych
osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
1.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 22

jest

NZOM

MEDICUS

S.C.

1.3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Maciąg. W razie jakichkolwiek
wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę o kontakt z nim
pod adresem: inspektorochronydanychosobowych@tomtel.com.pl.
1.4. Dane osobowe w NZOZ MEDICUS S.C. przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 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) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, a także ustawy z dnia z
dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.).

PODSTAWY PRAWNE
1.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania usług medycznych na
podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych art. 6 ust
1 lit. c. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a. przez czas wykonania tych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c)
RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);
b. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa
prawna: obowiązek prawny);
c. lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania
obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie
uzasadnionym interesem”);

d. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a
podmiotami z nami współpracującymi – przez okres, po którym przedawnią się
roszczenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.6. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, w szczególności jest odpowiedzialny, aby dane były przetwarzane zgodnie
z zasadami określonymi w art. 5 RODO:
1) zasada zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości – w związku z czym dane są
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której
dane dotyczą;
2) zasada ograniczenia celu – dane są zbierane dla konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach, merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są
zbierane;
3) zasada minimalizacji danych – dane są adekwatne do celów w jakich są zbierane;
4) zasada prawidłowości danych – dane są merytorycznie poprawne, prawidłowe i w
razie potrzeby uaktualniane;
5) zasada ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
6) zasada integralności danych - dane osobowe nie zostaną zmienione, przypadkowo
utracone, uszkodzone lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
7) zasada poufności danych - dane osobowe nie są udostępniane nieupoważnionym
podmiotom i osobom;
8) zasada rozliczalności - Administrator jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
1.7. Administrator deklaruje pełne zaangażowanie i determinację celem zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także prawidłowego zabezpieczenia
systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, jak i danych
przetwarzanych w wersji papierowej.
1.8. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie
potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH
1.9. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w następujących przypadkach i tylko
w zakresie w jakim jest spełniony co najmniej jeden z wymienionych przypadków:
1) osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, w jednym lub większej ilości
określonych celów;
2) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą;
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi;
6) jest to niezbędne dla wypełnienia do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora albo przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem.
2.0. Za prawnie uzasadniony cel Administratora uznaje się w szczególności obronę praw,
dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności oraz marketing bezpośredni własnych
produktów lub usług, przy czym przy podejmowaniu działań marketingowych za pomocą
środków komunikacji elektroniczne należy stosować przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn.zm.) oraz ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, z późn.zm.),
które przewidują dalej idącą ochronę.
2.1. Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii jest dopuszczalne w
następujących przypadkach i w zakresie w jakim jest spełniony co najmniej jeden z
wymienionych przypadków:
1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo polskie
wyłącza taką możliwość;
2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone przepisami prawa
Unii lub prawa polskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy przepisów prawa
polskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów
osoby, której dane dotyczą;

3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie
niezdolna do wyrażenia zgody;
4) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez
osobę, której dane dotyczą;
5) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu
pozasądowym;
6) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego
celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne
środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
7) jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności
pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki
zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii i prawa
członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem
warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 9 ust.3
8) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych,
na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne
środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę
zawodową;
9) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1,
na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego
celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne
środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt.1.9. - 2.1 polityki prywatności. Konkretne
podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Pacjentów przez Administratora
są wskazane w punkcie 1.5. polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu
przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.2. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom prawnym w celu realizacji
obowiązku prawnego, oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu,
uczestniczącym w wykonywaniu czynności, księgowych, podatkowych i prawnych.
2.3. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których
dane dotyczą. Wystarczające gwarancje, o których mowa powyżej podmiot przetwarzający
może wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu
postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

2.4.
Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania
wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2.5.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane
są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2.6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są
przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i
trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.7. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki
prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej

wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na
wstępie polityki prywatności.

PODSUMOWANIE

2.9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi
medycznej.
2.10. NZOZ MEDICUS S.C. nie stosuje profilowania danych osobowych.
2.11. NZOZ MEDICUS S.C. nie dokonuje transgranicznego przekazywania danych poza UE.

Nasze dane:

NZOM MEDICUS S.C.
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 22,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Katarzyna Maciąg
Email: inspektorochronydanychosobowych@tomtel.com.pl

