
Obowiązek  informacyjny  RODO 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Medical Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością              

ul. Ligustrowa 23L w Warszawie  będąca  Administratorem  (dalej „Administrator”) Państwa danych 

osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych. 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio                 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z Panem Michałem Blukacz drogą elektroniczną poprzez                

e-mail biuro.medicalcenter@gmail.com 

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1. Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń 

zdrowotnych, w których to podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 

ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia,                        

a w szczególności: 

a) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

b) ustawy o działalności leczniczej 

c) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

              W trakcie świadczenia usług medycznych prowadzimy Państwa dokumentację medyczną, w  której 

odnotowywane są informacje dotyczące przebiegu leczenia i Państwa stanu zdrowia. 

2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz ustawy dotyczą: 

a) wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych; 

b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa. 

3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną 

jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania: 

a) marketing usług własnych (marketing bezpośredni) 

b) potwierdzenia bądź odwołania konsultacji lekarskich;  

c) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu           

o Państwa potrzeby; optymalizacja procesów obsługi itp.) 

d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania; 

e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody, w zakresie i celu w niej określonym. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji. 

 


