
Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych 

 

Szanowny Pacjencie, 

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu            
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz                 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Przeszczepu Włosów sp. z o.o.; 00-815            
Warszawa, ul. Sienna 86 lok 129 

2. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować           
się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej           
ms@panaceum-waw.pl. 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest            
zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej. 

4. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej           
oraz kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem poczty elektronicznej. 

5. Jeżeli jesteście Państwo naszymi pacjentami, utworzyliśmy Państwa dokumentację medyczną i mamy           
obowiązek jej przechowywania. 

6. Państwa dane będą wykorzystywane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie           
zdrowia i życia oraz udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych           
przepisów prawnych.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez uzyskania wyraźnej zgody. 
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania              

danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia            
danych, prawo do sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania              
podjętego przed jej wycofaniem. 

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy           
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania. 

9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO mogą Państwo wnieść na nas skargę do                
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

10. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych, a w przypadku             
danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa – obowiązkiem prawnym. Mogą nam Państwo            
podać numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, jednak niepodanie tych danych nie będzie             
skutkowało odmową udzielenia świadczeń medycznych. 

 

 


