KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o ochronie danych osobowych pacjentów
Zgodnie z art. 13 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) informujmy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
ARS MEDICA SPÓŁKA JAWNA
LEK. MED. KRZYSZTOF MICHALAK, LEK. MED. ANDRZEJ KAŹMIERCZAK
z siedzibą przy ul. Nowej 8, 99-400 Łowicz, tel.: Tel. +48 46 8162040, +48 46 8373832,
e-mail: nzoz@arsmedica.lowicz.pl
2. W ARS MEDICA w Łowiczu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod numerem telefonu: +48 500134201 lub adresem
e-mail: iod@arsmedica.lowicz.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B, D
i art. 9 ust. 2lit. H ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016r. dalej RODO, w celu wykonania na Państwa rzecz: świadczeń zdrowotnych.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostąpienia do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja wskazanego wyżej celu.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wskazanego wyżej celu.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator nie udostępnia danych osobowych ani nie przekazuje danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, maksymalnie przez
okres 20 lat, licząc od dnia ostatniej wizyty, w której została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
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