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Інформаційне положення щодо обробки даних
Паціент
На підставі ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне
переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС (далі: GDPR), повідомляю,
що:
Адміністратор даних:
Адміністратором ваших персональних даних є Спеціалізована команда з охорони здоров’я
матері та дитини в Познані, вул. Б. Адама Wrzoska 1, 60 - 663 Познань,
e-mail: sekretariat@szoz.pl
Інспектор із захисту даних:
Контактні дані інспектора із захисту даних Спеціалізована команда з охорони здоров’я
матері та дитини в Познані, вул. Б. Адама Wrzoska 1, 60 - 663 Познань,
e-mail: iod@szoz.pl
Цілі обробки персональних даних та правові основи обробки:
Обробка ваших персональних даних буде відбуватися:
•

•

•

•

•

•
•
•

З метою надавати медичну допомогу та керувати системами та послугами опіки
здоров’я (основа статті 9 (2) (h) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
2016/679 / ЄС від 27.04.2016 про захист осіб щодо обробки персональних даних даних та
про вільне переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46 / EC (загальне
положення про захист даних) (Журнал законів UE L 119, стор. 1) - далі іменується GDPR у
зв'язку зі статтею 3.1 Закон про медичну діяльність, стаття 24 Закону про права пацієнтів
та омбудсмена прав пацієнта;
З метою профілактики здоров’я (основа статті 9 (2) (h) GDPR) у зв’язку зі статтею 3 (2)
Закону про медичну діяльність та статтею 24 Закону про права пацієнта та омбудсмена з
прав пацієнтів;
З метою медичної діагностики та лікування (підстави статті 9 (2) (h) GDPR) у зв'язку зі
статтею 3 (1) Закону про медичну діяльність та статтею 24 Закону про омбудсмена з прав
пацієнтів і прав пацієнтів;
З метою забезпечити соціальне забезпечення та управління системами та
послугами соціального забезпечення (основа статті 9 (2) (h) GDPR) у поєднанні зі
статтею 54 Закону про грошові виплати із соціального страхування на випадок хвороби та
материнство;
з метою аналітичних цілей - кращий вибір послуг відповідно до потреб наших
пацієнтів, загальна оптимізація наших продуктів, оптимізація процесів
обслуговування, формування знань про наших пацієнтів, фінансовий аналіз - це
реалізація наших законних інтересів (основа статті 6 ( 1) (f) GDPR );
з метою виставлення рахунків за надані послуги (на підставі ст. 6 (1) (c) GDPR) у зв'язку
зі ст. 74 сек. 2 Закону про бухгалтерський облік від 29.09.1994 р.;
з метою можливого встановлення, розслідування чи захисту від претензій, які є
реалізацією наших законних інтересів (основа статті 6 (1) (f) GDPR);
з метою можливості зв'язатися за вказаним номером телефону або електронною
адресою, повідомити про необхідність підготовки до узгодженої процедури,
підтвердити бронювання, відкликати або скасувати дату, повідомити про можливість
отримання результатів, що є виконанням. нашого законного інтересу, який полягає в
догляді за пацієнтами та ефективнішому управлінні медичною установою (основа статті 6
(1) (f) GDPR)

Термін зберігання персональних даних:
Персональні дані, на які поширюється медична документація, будуть зберігатися відповідно до
відповідних законодавчих положень (Закон від 6 листопада 2008 р. про права пацієнта та
омбудсмена з прав пацієнтів). Дані, які обробляються з метою розгляду претензій, зберігатимуться
протягом строку позовної давності, що випливає з положень Цивільного кодексу.
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Ми обробляємо всі дані, які обробляються для цілей бухгалтерського обліку та з метою
оподаткування, протягом 5 років, рахуючи з кінця календарного року, в якому виникло податкове
зобов’язання.
Право на доступ до персональних даних:
Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право їх виправляти, видаляти та
обмежувати їх обробку. Крім того, також право відкликати згоду, якщо обробка відбувається на
основі згоди в будь-який час без впливу на законність обробки, право на передачу даних і право
заперечувати проти обробки ваших персональних даних.
Право на доступ до персональних даних:
Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право їх виправляти, видаляти та
обмежувати їх обробку. Крім того, також право відкликати згоду, якщо обробка відбувається на
основі згоди в будь-який час без впливу на законність обробки, право на передачу даних і право
заперечувати проти обробки ваших персональних даних.
Право на подання скарги до контролюючого органу:
Ви маєте право подати скаргу до Офісу захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка
ваших персональних даних порушує положення GDPR.
Наслідки ненадання персональних даних:
Надання Вами своїх персональних даних є умовою надання медичних послуг, а їх ненадання
призведе до відмови у бронюванні відвідування або наданні медичних послуг. Надання номера
телефону або адреси електронної пошти є добровільним – ненадання їх не призведе до відмови
у наданні медичних послуг, але тоді контакт буде неможливим
Одержувачі даних:
Персональні дані можуть бути розкриті іншим особам; наших партнерів, тобто компаній, з якими
ми співпрацюємо шляхом поєднання продуктів або послуг.
Наші субпідрядники (обробники) також можуть мати доступ до даних, наприклад, бухгалтерські,
юридичні та ІТ-компанії, відділ претензій, підрядники послуг з обробки претензій.
Передача даних до третьої країни/міжнародної організації:
Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну/міжнародну організацію.
Автоматизоване прийняття рішень, профілювання:
Ваші персональні дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб і не будуть профільовані.
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