§ 7. Dane osobowe i klauzula informacyjna
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane
osobowe Pacjentów jest Organizator.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Organizatora jest Pan Michał Ważydrąg.
3. Z Inspektorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych Pacjentów pod adresem e-mail: security@neohospital.pl.
4. Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane w celach udzielenia Konsultacji online, w celach
archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem,
dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej.
5. Dane osobowe będą udostępniane Dostawcy Serwisu. Poza tym zgromadzone Dane osobowe
nie będą udostępniane innym odbiorcom, z tym, że dla należytej jakości świadczonej usługi, w
trakcie jej świadczenia oraz zanonimizowania, dane przetwarzane będą przez użytkownika
Serwisu, tj. lekarza(y) świadczącego na zlecenie Organizatora Konsultacji w ramach Serwisu w
trybie powierzenia przetwarzania danych. Oznacza to, że zgodnie z zasadami przyjętymi przez
Organizatora, nikt poza firmą Organizatora oraz lekarzami udzielającymi świadczeń
zdrowotnych nie ma dostępu do Danych osobowych Pacjentów. Wyjątek stanowią uprawnione
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego organy władzy publicznej (jak
policja, prokuratura czy centralne biuro śledcze). Wobec powyższego Dane osobowe Pacjentów
mogą zostać ujawnione bez wymaganej zgody Pacjenta:
- osobom wykonującym w firmie Organizatora czynności pomocnicze przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu
teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem
bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Organizatora,
- podmiotom leczniczym współpracującym z Organizatorem w celu zapewnienia ciągłości
leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Organizatora, które umożliwiają
udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom
wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i
aparatury medycznej na podstawie upoważnienia nadanego przez Organizatora),
- podmiotom prowadzącym rejestry medyczne u Organizatora na podstawie obowiązujących
przepisów prawa na podstawie upoważnienia nadanego przez Organizatora.
6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza
przepisy RODO, Pacjent ma prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Pacjent ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych,
uzupełniania danych niekompletnych.
8. Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres
przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art.
29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w
celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

9. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu
udzielania Konsultacji.
10. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane poza EOG ani organizacjom
międzynarodowym.
11. Dane osobowe Pacjentów nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.
12. Zasady polityki plików “cookies” Organizatora zamieszczono w odrębnym dokumencie
„cookies w Serwisie udostępnionym pod adresem: https://www.szpitalnaklinach.pl/politykaprywatnosci/ .
13. Pacjent w każdej chwili może cofnąć wyrażone przez siebie zgody wysyłając maila z prośbą
zaprzestaniu przetwarzania jego Danych osobowych, na które wyraził zgodę pod adres mailowy
Inspektora ochrony danych osobowych security@neohospital.pl.

