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                                                                   Warszawa dnia. 02.03.2022r. 
 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 
 

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celu zachowania zgodności z przepisami 
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 (RODO),  informujemy, że: 

 
1. Administrator danych 
 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma SED E.S. Nowaccy, D. Wróblewska sp.j. wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod 
numerem KRS 0000345290 ul. Mlądzka 27A  04-157 Warszawa, NIP:522-26-85-461, REGON:015430648 zwana dalej 
„Administratorem” 

 
2. Inspektor Ochrony Danych 
 Aby zagwarantować, że Pani/ Pana dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem 
wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych . W sprawach związanych z Pani / Pana  danymi prosimy kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail IOD@REH-MEDICA.PL . 
  
3. Cel przetwarzania danych 
 Dane będą przetwarzane w celu: 

• W celu wykonania zawieranych umów dotyczących. udzielania świadczeń medycznych  lub podjęcia działalń na żądanie 
Pani/Pana przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit. b RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 
15 kwietnia 2011 

• ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacji danych  podawanych w czasie umawiania wizyty drogą 
elektroniczną (e-mail itp.), telefoniczną lub osobiście  - art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 25 pkt 1 
ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania 

• prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej - art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o 
Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

• udzielania informacji o stanie zdrowia i upoważniania do dostępu do dokumentacji medycznej - art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w 
zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz 
art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub 
odwołania wizyty lekarskiej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO* 

• prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania rachunków i faktur VAT za wykonane usługi co może wiązać się z 
koniecznością przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 

• w celu dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością – art. 6 ust. 1 lit f RODO, 
• reklamy i marketingu własnych usług  nie wynikającego z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez 

Administratora  w stosunku do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w tym celu – art. 6 ust.1 lit. a RODO 

• dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w lokalizacji Administratora. Celem 
stosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, ochrona mienia lub 
zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
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4. Udostępnienie danych osobowych 
 Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być  jedynie zaufani odbiorcy czyli firmy zewnętrzne działające na nasze 
zlecenie m. in. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy 
sprzętu, firmy kurierskie) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez 
Administratora: 

•  Pani/Panu i osobom przez Panią / Pana upoważnionym , 
•  upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora, 
• podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w 

tych podmiotach, w szczególności dostawcom usług serwisujących sprzęt diagnostyczny,  podwykonawcom i innym 
podmiotom medycznym na podstawie zawartych umów , 

• podmiotom, urzędom i organom  uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa do ich uzyskania i przetwarzania w 
razie zgłoszenia przez takiego żądania na odpowiedniej podstawie prawnej  

 
5. Przetwarzanie danych w państwach trzecich 
  Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 
6. Okres przechowywania danych osobowych 
 Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co 
najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, 
jakie może - podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych. 
 W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie zgody, w przypadku jej wycofania lub do momentu odnotowania 
sprzeciwu . 
 Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że, z uwagi na 
szczególne okoliczności np. wypadek, zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas 
ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisu ustawy. 
  
7. Przysługujące prawa 
 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo do sprostowania danych osobowych, 
• prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 
• prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o 

zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO 

 
8. Wymóg podania danych 
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia świadczeń 
zdrowotnych.  
Dodatkowo informujemy, że: 

• odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych 
• podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne a jego niepodanie  skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia 

terminu wizyty lub odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających 
• podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne i może służyć w celu informowania Pani/Pana o aktualnych  

ofertach i promocjach na świadczenie usług medycznych 
• niepodanie danych osobowych może uniemożliwić dostęp do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia  

 
Zapewniamy, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub 
podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

 

 


