Klauzula informacyjna (1)
dotycząca przetwarzania danych osobowych w BOMED w Wieluniu
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i
w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że
od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
przez BOMED w Wieluniu Państwa danych.


Jeżeli jesteście Państwo naszymi Pacjentami, to Administratorem Państwa danych osobowych
jest BOMED znajdujący się przy ul. Żeromskiego 2, 98 – 300 Wieluń, tel. 43 8411001.



W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w NZOZ BOMED – Agnieszką Bąk, email : agnieszkabak.bomed@wp.pl



Dane będą przetwarzane dla potrzeb świadczenia usług medycznych w BOMED w celu
o

ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności
poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas
umawiania wizyty na odległość, jak również w naszej placówce, na stanowiskach
recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim;

o

jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania
dokumentacji medycznej;

o

realizacji Państwa praw jako naszych pacjentów, np. odbieramy i archiwizujemy
Państwa oświadczenia, w których upoważniają Państwo inne osoby do dostępu do
Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa
zdrowia;

o

skontaktowania się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail,
aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć
o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego
zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.



Dane mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podwykonawcom/ podmiotom przetwarzającym,
z którymi administrator ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych, w celu
prawidłowej, kompleksowej realizacji usług medycznych w BOMED.



Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług
medycznych a po wykonaniu usług przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentacji
medycznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.



W związku z przetwarzaniem przez BOMED Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
:
o

prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art.15 Rozporządzenia)

o

prawo do sprostowania danych (na podstawie art.16 Rozporządzenia)

o

prawo do usunięcia danych (na podstawie art.17 Rozporządzenia)

o

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art.18 Rozporządzenia)

o

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody. (na podstawie art.21 Rozporządzenia)

o

prawo do przenoszenia danych (na podstawie art.20 Rozporządzenia)

o

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nad administratorem danych tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

