OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - art. 13 RODO

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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), uprzejmie informujemy,
iż zebrane dane przetwarzane są na zasadach opisanych w tym rozporządzeniu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

FizjoPaKa - gabinet fizjoterapii i masażu
ul. Lipowa 20/4, 20-024 Lublin
tel.: +48 781 308 503
e-mail: fizjopaka@onet.pl
Brak powołanego inspektora.
Możliwy kontakt: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel.: (22) 860 70 68

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYH OSOBOWYCH:
ZAKRES PRZETARZANYCH DANYCH:

Wywiad fizjoterapeutyczny.

Imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, dane
dotyczące stanu zdrowia oraz wykonanych usług fizjoterapeutycznych, a także numer
telefonu i adres e-mail (opcjonalnie).
W przypadku osoby małoletniej zbierane są również dane opiekuna prawnego.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

- świadczenie usług fizjoterapeutycznych
- prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
- rozliczenie wykonanych usług
- cele kontaktowe (przypomnienie o wizycie, odwołanie wizyty itp.)
- działania marketingowe
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług
gabinetu oraz przechowywane przez co najmniej 20 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego
wpisu w dokumentacji medycznej.
W przypadku organizowanych programów lojalnościowych,
konkursów oraz innych akcji promocyjnych dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie przez okres ich trwania.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak
niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług
gabinetu. Ma to związek z obowiązkiem prowadzenia przez
Administratora dokumentacji medycznej w sposób określony
przepisami prawa, w tym oznaczania tożsamości pacjenta poprzez
jego dane osobowe.
Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie ma natomiast
wpływu na świadczenie usług fizjoterapeutycznych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Głównym odbiorcą danych osobowych jest FizjoPaKa - gabinet fizjoterapii i masażu.
Dane mogą być jednak przekazywane również:
- innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą (w celu zapewnienia
ciągłości leczenia lub w razie potrzeby konsultacji terapeutycznej)
- dostawcom usług księgowych
- instytucjom państwowym oraz podmiotom i organom upoważnionym do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA
GRANICĘ EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG):

UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH:

EOG obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane
poza ten obszar.

W każdej chwili ma Pani/ Pan prawo:
- żądać dostępu do swoich danych osobowych
- żądać ich sprostowania
- żądać ich usunięcia
- żądać ograniczenia ich przetwarzania
- wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania
- przenieść dane

*z uwagi na przepisy prawa, niektóre dane (np. w dokumentacji medycznej) nie mogą być usunięte

COFNIĘCIE ZGODY:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
Pani/ Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

WNIESIENIE SKARGI:

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku
z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH I PROFILOWANIE:

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą ulegały profilowaniu.

FizjoPaKa - gabinet fizjoterapii i masażu, jako administrator danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i ochronę przed przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

